
 
Machtiging Fiscaal Abonnement 
 
Abonnementshouder     Partner 
 

Voorletters  …………………………………….. Voorletters  …………………………………….. 
Tussenvoegsel  …………………………………….. Tussenvoegsel  …………………………………….. 
Achternaam  …………………………………….. Achternaam  …………………………………….. 
 
Straat  …………………………………………….... Huisnummer   …………………………………….. 
Postcode …………………………………………….... Plaats    …………………………………….. 
 
E-mail   …………………………………………….... 
Telefoonnummer …………………………………………….... 

 
 
Ibannummer:  …………………………………………….................... 
 
Naam incassant: Toorn & Boer Consultancy 
Adres incassant: Kerkstraat 48, 9649 GR  MUNTENDAM 
Incassant ID:  NL61ZZZ020983230000 
Kenmerk machtiging: NL61ZZZ020983230000 / Klantnummer / Factuurnummer 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

1. • Toorn & Boer Consultancy om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven en  

2. • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van Toorn & Boer Consultancy 

 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 dagen 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
Soort abonnement:  o Basis      = € 9,95 (+ € 3,95 voor partner) incl. BTW per maand 

o Plus     = € 6,95 (+ € 2,95 voor partner) incl. BTW per maand 
o Optimaal  = € 3,95 (+ € 1,95 voor partner) incl. BTW per maand 

 
Abonnementsomschrijving: standaard valt u in het basistarief. Wanneer wij uw schadeverzekeringen in 
beheer genomen hebben verlagen wij uw prijs naar het plustarief. Heeft u óók de bankrekeningen bij ons 
afgesloten (met een Overstapservice) dan valt u in het optimaaltarief. Wanneer de verzekeringen niet langer 
in beheer zijn e/o de bankrekeningen opgeheven worden dan valt u weer terug in het basis tarief.  
 
Voorwaarden abonnement: het abonnement wordt gesloten voor een kalenderjaar. Op de vervaldatum 
wordt het abonnement telkens met een kalenderjaar verlengd. Als u het abonnement wilt beëindigen dan 
kan dat per eerstkomende vervaldatum, maar met een opzegtermijn van twee maanden. 
 
Met de handtekening voor akkoord tekent u ook voor de ontvangst van de pakketomschrijving. 
 
Ingangsdatum contract:       ………………………...………………………………….  
 
Plaats: Muntendam  Datum:  …………………………………………………………….. 
 
Handtekening voor akkoord:   …………………………………………………………….. 


