Deutsche Bank

Europese Zakelijke Incasso (SEPA B2B)
1. Verzoek tot registratie
Nieuwe machtiging
Wijziging van bestaande machtiging die u reeds eerder bij ons heeft laten registreren
Intrekking van een bestaande machtiging die u bij ons heeft laten registreren

2. Klant
Bedrijfsnaam* (conform KvK)
Rekeningnummer (IBAN)*
Adres*
Postcode en woonplaats*

3. Machtiging gegevens
Naam Incassant*
Incassant ID (1)*
Machtigingskenmerk (2)*
Type machtiging*
Doorlopend

Eenmalig

Ingangsdatum*
Indien gewenst kunt u een limiet (in hele euro’s) vaststellen per transactie

Limiet EUR

4. Ondertekening**
Door ondertekening van dit formulier geeft u de incassant toestemming om van de door u opgegeven rekening
te incasseren. U heeft een Europese zakelijke incasso machtiging afgegeven, deze machtiging kent geen recht
om dit bedrag terug te boeken. Zie tevens onze Algemene Voorwaarden Zakelijke betaaldiensten te raadplegen
op www.deutschebank.nl
Datum en plaats*

Datum en plaats*

Naam*

Naam*

Handtekening**

Handtekening**

Email***

Email***

Stuur dit formulier op naar

Deutsche Bank Nederland N.V.
CoE Service & Setup (AF1902)
Postbus 12797
1100 AT Amsterdam

Deutsche Bank

Aandachtspunten voor de juiste verwerking
* D
 eze gegevens betreffen verplichte velden en moeten voor verdere verwerking rechtsgeldig en volledig worden
ingevuld. Als deze niet volledig worden ingevuld kunnen we dit formulier niet in behandeling nemen.
(1)	Een Nederlands Creditor ID ook wel incassant ID genaamd bevat 19 karakters en is als volgt opgebouwd:
NL12ZZZ123456780000
(2)	Machtigingskenmerk
Deze referentie is een verplicht in te vullen gegeven bij een machtiging. Een machtigingskenmerk kan
maximaal uit 35 alfanumerieke posities bestaan. In combinatie met het Incassant ID is dit de unieke
referentie van de machtiging. U mag dit als Incassant vooraf toekennen bij het versturen van de machtiging of achteraf, nadat u de machtiging getekend retour heeft ontvangen. Hou er rekening mee dat u in
het laatste geval verplicht bent uw klant (kennisgeving debiteur) tijdig op de hoogte stellen van het
machtigingskenmerk, voordat u de eerste incasso-opdracht naar uw bank stuurt.
** Z
 owel de machtiging als het registratieformulier moeten ondertekend worden door de personen die als
tekenbevoegd geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel (tot een onbepaalde limiet). Zorg er dus voor
dat de juiste tekenbevoegde bij de bank bekend is en dat zijn/haar handtekening bij Deutsche Bank is
vastgelegd. In sommige gevallen kunnen meerdere handtekeningen nodig zijn.
*** W
 e vragen tevens om uw emailadres te vermelden zodat wij u de bevestiging van de registratie kunnen
mailen of bij eventuele onjuistheden op het registratieformulier contact kunnen opnemen.

Let op:
Indien we de juiste gegevens van u hebben ontvangen duurt de registratie van deze zakelijke (business-tobusiness) machtiging maximaal 5 werkdagen. Deutsche Bank verstrekt de debiteur een bevestiging van de
registratie, dit kan per email of per post. Wij adviseren de debiteur haar Incassant op de hoogte te stellen van de
registratie van de B2B machtiging.
Pas nadat de vastlegging van de registratie of wijziging van een B2B machtiging door Deutsche Bank is bevestigd
is het voor een Incassant mogelijk om de B2B incassotransatie uit te voeren.

