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Geachte abonnee, 
 
Voordat wij kunnen overgaan tot het automatisch laten incasseren van het abonnementsgeld van De Saambinder, 
is het nodig dat u onderstaande machtiging voor incasso invult, ondertekent en aan ons terugstuurt.  
 
Omdat veel abonnees gewend zijn een overbetaling te doen, ontvangt u de gelegenheid om dit ook via de 
automatische incasso te doen. Dit zal dan tegelijk met de incasso van het abonnementsgeld plaatsvinden. In de 
tweede alinea van de machtigingskaart, kunt u het bedrag voor overbetaling invullen. Let erop, dat u hier alleen 
het bedrag aan overbetaling noemt, dus exclusief abonnementsgeld. Wanneer u hiervan geen gebruik wenst te 
maken; laat u dit invulveld leeg.  
 
U kunt onderstaande machtiging ingevuld, per e-mail terugsturen (wel voorzien van handtekening) of in een 
envelop opsturen naar: De Saambinder Abonnementen, Antwoordnummer 2224, 3440 VB Woerden (een postzegel 
is niet nodig).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Afdeling Debiteurenadministratie De Saambinder 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  
 
 
 
DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING ABONNEMENT 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u met ingang van heden, toestemming aan de abonnementenadministratie van “De Saambinder” 
uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten om:  

• doorlopend per vervaldatum een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het abonnementsbedrag (zie colofon) van “De 
Saambinder”  van uw rekening af te schrijven;  

• doorlopend per vervaldatum het abonnementsbedrag (zie colofon) van “De Saambinder” van uw bankrekening af te laten schrijven 
overeenkomstig deze SEPA-machtiging.  

 

Daarnaast verleent ondergetekende toestemming om tegelijk met het incasseren van het abonnementsbedrag een bedrag van  
€ ______1) aan overbetaling te incasseren. (Let op, vermeld hier alleen het bedrag voor overbetaling, dus exclusief abonnementsgeld.) 
 

Ondergetekende is ervan op de hoogte dat de geïncasseerde bedragen, op verzoek, binnen 8 weken na afschrijving, door de bank kunnen worden 
teruggeboekt. 
 

Naam :                        

Adres :                        

Postcode en woonplaats :                     

Emailadres :                        
                         

IBAN (rekeningnummer) :                        

Vink aan wat van toepassing is:                         

☐ Ik ben al abonnee van De Saambinder. 

☐ Ik ben een nieuwe abonnee. 

☐ Ik ontving een cadeau-abonnement, maar ik wil nu zelf een abonnement. 
  

 

Datum: ___________________ Handtekening: ____________________________________________________________________ 
 

1) Omdat veel abonnees gewend zijn een overbetaling te doen, ontvangt u de gelegenheid om dit ook via automatische incasso te doen. Als u hiervan geen 
gebruik wilt maken; laat u dit invulveld dan leeg. 
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