BEEKMAN B.V.
in on-der-de-len beter !

ZAKELIJK EUROPESE INCASSO (B2B)
Wilt u de zendingen niet onder rembours (contante betaling bij levering) ontvangen, dan kunt u de facturen via automatische
incasso betalen d.m.v. een Zakelijke Europese Incasso (B2B). U dient over een “bedrijfsrekening” te beschikken.
B2B - Zakelijk Europese Incasso
E-mail sturen naar administratie@beekman.nl met verzoek om automatische incasso
• Vermeld uw IBAN (bankrekeningnummer)
• Juiste tenaamstelling van de IBAN
• Naam van de persoon die als tekenbevoegd geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel (tot onbepaalde limiet)
• Naam, adres en plaats waar de formulieren naar toe gestuurd moeten worden
Beekman BV stuurt per post
• De ingevulde machtiging Doorlopende SEPA incasso bedrijven
• De ingevulde Registratieformulier zakelijke (business-to-business) machtiging
			 (LET OP!: Bankiert u bij ING, RABO of CITI bank, dan kunt u alleen zelf de machtiging registreren via de website van uw bank)
• Retourenvelop om de machtiging terug te sturen
U ontvangt per post de machtiging en eventueel het registratieformulier
• U ondertekent de machtiging en stuurt deze per post retour in bijgevoegde gefrankeerde envelop
• Het registratieformulier ondertekent u en stuurt deze naar uw eigen bank (zie ook: https://www.betaalvereniging.nl/wp			 uploads/2013/05/B.SEPA_.082-i-Registratieformulier-zakelijke-Europese-incasso-B2B.pdf)
• U registreert online de machtiging als u bij ING of Rabobank bankiert
Beekman B.V. ontvangt de doorlopende machtiging.
Van uw bank ontvangt u een bevestiging van de registratie, deze mailt u naar administratie@beekman.nl.
Beekman B.V. wijzigt de leveringscondite na ontvangst van de machtiging en de bevestiging van de registratie.
Waar moet u rekening mee houden?
• Na afschrijving van de incasso heeft u geen recht het bedrag te laten terugboeken.
• De machtiging vervalt automatisch als er in een aaneengesloten periode van 36 maanden geen incasso-opdracht is ingediend
Wanneer wordt de factuur geïncasseerd?
• Op de vervaldatum – dit is tevens de pre-notificatie (kennisgeving dat het factuurbedrag op of 5 werkdagen na vervaldatum
			 geïncasseerd wordt)
• Wekelijks, alle vervallen facturen worden iedere woensdag geïncasseerd
Gegevens die op uw bankafschrift vermeld worden:
• Beekman B.V. incassant-ID: NL24ZZZ593980430000
• Kenmerk machtiging is BR-uw debiteurnummer
• Factuurnummers
Betalingskorting:
De betalingskorting van 2% bij incasso van 8 dagen is al op de factuur verwerkt (het totaal factuurbedrag is het te incasseren bedrag)
Specificatie per e-mail
U ontvangt een specificatie per e-mail van de te incasseren facturen

BEEKMAN B.V.
Weegschaalstraat 15
7324 BE Apeldoorn
The Netherlands

T +31 (0)55 538 11 00
E verkoop@beekman.nl
I www.beekman.nl

IBAN
BIC
KVK
BTW

NL83 ABNA 0595 9172 08
ABNANL2A
59398043
NL853460449B01

Onderdeel van Beekman B.V.

MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO
BEDRIJVEN S€PA
BEEKMAN B.V.
in on-der-de-len beter !

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Land:
Incassant ID:

Beekman B.V.
Weegschaalstraat 15
7324 BE Apeldoorn
Nederland
NL24ZZZ593980430000

Kenmerk machtiging:

BR-uw debiteurnummer

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan a) Beekman BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en b) aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van Beekman BV. Uiterlijk binnen vijf werkdagen na vervaldatum van de factuur zal het
bedrag van uw rekening afgeschreven worden.
Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incasso transacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen recht het
bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt
dit doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Let op: uw bank mag
de SEPA Incasso Bedrijven alleen van uw rekening afschrijven als u de machtigingsgegevens heeft geregistreerd bij uw bank. Informeer bij uw bank hoe u dit kunt doen.

Debiteurnummer :
Debiteurenaam: 		
Adres: 			
Postcode en plaats:
Land: 			

12345
Kopers B.V.
Handelstraat
1000BV KOOPSTAD
Nederland

IBAN (rekeningnummer): NL25RABO012345678
Plaats en datum: 		

Koopstad, 15 maart 2017

Naam en voorletters:

D. Irecteur

Handtekening

Zakelijke Europese incasso
Registratieformulier zakelijke (business-to-business) machtiging

SEPA

Bij de zakelijke Europese incasso moet u minimaal twee zaken regelen.
1. U verstrekt een zakelijke (business-to-business) machtiging SEPA aan de incassant (uw leverancier).
2. U laat bij uw eigen bank registreren dat u deze machtiging daadwerkelijk heeft verstrekt.
•
•
•
•
•
•
•

Laat dit formulier dat u heeft ingevuld en ondertekend, door de incassant naar uw bank1 sturen. U kunt dit ook zelf opsturen.
Gebruik dit formulier niet als u aanvullende gegevens aan uw bank wilt doorgeven. Neem dan contact op met uw bank.
De gegevens op dit formulier moeten overeenstemmen met de gegevens van de originele machtiging.
Niet volledig ingevulde formulieren worden door de bank niet verwerkt.
Pas nadat uw bank onderstaande gegevens gecontroleerd en geregistreerd heeft, kan de zakelijke Europese incasso worden uitgevoerd.
Uw bank informeert u wanneer deze registratie succesvol voor u is afgerond.
Door ondertekening van dit formulier geeft u uw bank (indien zij dit noodzakelijk vindt) tevens toestemming om de op dit
registratieformulier vermelde gegevens aan de incassant te verstrekken.

Ondergetekende,
Heeft aan de hieronder vermelde incassant een zakelijke (business-to-business) machtiging verstrekt en geeft opdracht aan zijn bank
om de gegevens van deze machtiging te registreren (dit moet een zakelijke rekening zijn, neem bij twijfel contact op met uw bank).
1. Eigen gegevens
Bedrijfsnaam

:

Adres

:

Postcode

:

Ten laste van IBAN

:

Contactpersoon

:

Telefoon

:

Kopers BV
Handelstraat 15
1000BV
							Plaats: Koopstad
NL25RABO012345678
_______________________________________________________

(een NL-IBAN bestaat uit 18 posities en begint met NL)

Dhr. D. Irecteur
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Gegevens van de machtiging
Naam incassant

:

Beekman BV

Incassant ID

:

N L 2 4 Z Z Z 5 9 3 9 8 0 4 3 0 0 0 0

Soort machtiging

: Eenmalig/Doorlopend (doorhalen wat niet van toepassing is)

Maximum bedrag per incassotransactie
:

ja

X nee

€
:

Kenmerk machtiging :

(bedrag volledig uitgeschreven)

B R - 1 2 3 4 5

3. Ondertekening
Dit document dient rechtsgeldig ondertekend te worden door de rekeninghouder(s) of gevolmachtigde(n).

B.SEPA.082.10

1

Datum

:

Naam 1

:

Handtekening 1

:

1 5 0 3
D. Irecteur

2 0 1 7

Plaats:

KOOPSTAD
Naam 2:
Handtekening 2:

Voor ING, Rabobank en Citibank kan dit formulier niet gebruikt worden. Klanten van de Rabobank en Citibank kunnen de zakelijke Europese incasso alleen zelf registreren via
internetbankieren. ING klanten dienen de machtiging zelf te registreren via ING.nl/b2bmachtiging.

Let op!		Bij een zakelijke Europese incasso kunt u het geïncasseerde bedrag niet terug laten boeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

