
SEPA 
 

 
 
Naam                : Waterslaper 
Adres                : Heuvelstraat 5 
Postcode          : 5502 AA                    
Woonplaats    : Veldhoven 
Land                  : Nederland                
Incassant ID    : NL38AAA170588730000 

 
Kenmerk machtiging (debiteurennummer*)      :  ……………………………………………        (in te vullen door incassant) 

Reden van betaling:  Jaarlijkse toezending onderhoudsproducten voor waterbedden. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Waterslaper om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Waterslaper. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen  
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Voor vragen over deze machtiging of de afschrijving kunt u contact opnemen met Waterslaper. 
 
U kiest voor de toezending van: 
 
Waterbedconditioner per flacon      € 14,50    ..... stuks   totaal   €    ........,..... 
Vinylcleaner per flacon (zonder conditioner) €   8,50    ..... stuks   totaal   €    ........,..... 
Set conditioner en cleaner   € 20,50     ..... stuks   totaal   €    ........,..... 
 
Extra flacon conditioner  per stuk € 12,50   ….. stuks   totaal €    ………,….. 
Extra flacon vinylcleaner per stuk €   6,00   ..... stuks   totaal   €    ........,..... 
 
Ik wil bovenstaande goederen elk jaar ontvangen, te starten in de maand 
Juni   van   2023 / 2024 / 2025/ 2026**    en per direct  ja / nee** 
 
 
IBAN  :   _ _   _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _   
                
 
Voorletters en naam: ............................................................................................................................... 

Adres: ....................................................................................................................................................... 

Postcode: ........................ Woonplaats: …………....................................................... Land: ……………………. 

E-mailadres***: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: .............................................................. Mobiel: ......................................................................    

Plaats: ………………………………………………………………. 

Datum: ……………………………………………………………… Handtekening: ………………………………………………………. 

Geef dit formulier ondertekend mee aan de monteur of mail naar info@waterslaper.nl   
U kunt dit formulier eventueel ongefrankeerd zenden aan:                                     

Waterslaper  Antwoordnummer 10020 5500 VB Veldhoven                          
*indien reeds bekend  

     **doorhalen wat niet van toepassing is 
Versie juni 2022                                                                                ***voor toezenden van pre-notificatie, beoordelingsverzoek en/of nieuwsbrief 

DOORLOPENDE MACHTIGING  


