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Wijzigen incassodatum

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Contractnummer

Het is mogelijk om zélf de incassodatum van uw termijnbetaling te bepalen. Wilt u een andere 
incassodatum aan ons doorgeven? Dan wordt ook de vervaldag gelijk aan de incassodatum die u 
hebt gekozen. De vervaldag is de dag waarop uw maandtermijn uiterlijk bij ons binnen moet zijn.

Hebt u een doorlopend krediet? Dan kunt u kiezen uit drie mogelijkheden in een maand.

Hebt u een persoonlijke lening? Dan kunt u kiezen uit alle dagen van de maand.

U kiest voor incasso op de

U kiest voor incasso op de

18e van elke maand*

e van elke maand.*

25e van elke maand*

Laatste werkdag van de maand

* Valt de incassodatum in het weekend of op een feestdag, dan vindt de incasso plaats op de eerste werkdag voor de gekozen incassodatum.

De incassodatum kan mogelijk een of twee dagen afwijken als dit geen werkdag is. De incasso wordt 
dan de voorgaande werkdag uitgevoerd. Als u kiest voor een andere incassodatum, dan gaat u ermee 
akkoord dat de vervaldag gelijk wordt aan uw nieuwe incassodatum.

Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming aan incassant om doorlopende incasso- 
opdrachten te sturen naar uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven  
overeenkomstig de opdracht van incassant. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt 
u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats en datum

Handtekening 1e contractant Handtekening 2e contractant (indien van toepassing)*

*Als de overeenkomst op twee namen staat, moeten beide contractanten tekenen.

Stuur het formulier zonder postzegel naar Interbank, Afdeling Klantenservice, Antwoordnummer 592, 
1100 VD Amsterdam of per e-mail naar info@interbank.nl.
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