
                       Gelieve het formulier terug te bezorgen aan NOVV. Bij stopzetting van de domiciliëring dient de schuldmandataris verwittigd te worden. 

 

Identificatie gegevens rekeninghouder (In te vullen door de schuldenaar) 

Naam:                      Voornaam: 

Straat:      Nr.:  Bus :   Postnr.:   Gemeente: 

Uw bankrekeningnummer    IBAN:  

Uw bank BIC code: 

Naam lid: (Indien deze niet de  rekeninghouder is)     

Opgemaakt te:                             Datum:              

                                      

Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan NOVV de 

schuldeiser om een opdracht te sturen naar uw bank teneinde een bedrag van uw 

rekening te debiteren en staat u toe uw bank om een bedrag van uw rekening te 

debiteren in overeenstemming met de opdracht van de schuldeiser NOVV. U kunt 

een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de 

voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van 

debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend. Bij uw bank kunt u 

informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat.   

                     Gelieve hier uw handtekening te plaatsen   

Ik, ondergetekende verklaar: 

• rekeninghouder of volmachthouder te zijn van bovenstaande rekening;  

• in te stemmen: 

✓ Dat dit mandaat kan gebruikt worden voor een terugkerende invordering; 
✓ Dat NOVV opdrachten stuurt naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren;  
✓ Dat mijn bank mijn rekening debiteert in overeenstemming met de instructies van NOVV; 
✓ Met het voorstel van NOVV dat mag overgaan tot uitvoering van iedere gedomicilieerde betaling zonder een 

kennisgevingstermijn;  
✓ Met het voorstel van NOVV dat de maandelijks gedomicilieerde betaling onmiddellijk kan aangepast worden in functie 

van het bijdragereglement van NOVV op dat geldende ogenblik; 
✓ Met het voorstel van NOVV dat in voorkomend geval van achterstand van betaling, de achterstand kan opgehaald 

worden door een tijdelijke verhoging van de gedomicilieerde betalingen ten bedrage van het openstaande saldo met een 
maximum van € 60,00 per maand;  

✓ Met het voorstel van NOVV dat in geval van een overschot ten bedrage van een bedrag kleiner dan een maandelijkse 
betaling, dit in mindering van de maandelijkse betaling wordt gebracht;  

✓ Akkoord te gaan met de registratie en verwerking van mijn persoonsgegevens door NOVV, met maatschappelijke zetel 
Bouwerijstraat 48, 2620, Hemiksem, België, zijnde de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze persoonsgegevens 
worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van betalingsdiensten met betrekking tot het lidgeld van het lid waarvoor 
het mandaat gegeven is, met inbegrip van het voorkomen van misbruik en fraude. Voor het recht van toegang en het 
recht van verbetering van onjuiste gegevens dient een verzoek gericht te worden aan bovenvermeld adres. 

 

 

Gegevens schuldeiser        Voorbehouden voor NOVV 
 

Naam: NOVV Reden domiciliëring: lidgeld 
 ……………………………………………………………………
  
Schuldeiser Identificatie: BE38 ZZZ 300D000000383 Mandaatnummer: 

 

Adres: Bouwerijstraat 48, 2620 Hemiksem, België    

                                   

 


