Gooise & Eemlandse Tafel Maaltijdservice
Nieuwe Havenweg 20C
1216 BS Hilversum
Telefoon 035 – 20 31 277
Email info@gooisetafel.nl
Website www.gooisetafel.nl
KvK 74760300
BTW NL860016870B01
IBAN NL35 RABO 0306 7150 74

Machtiging sepa incassoformulier
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode/woonplaats:
Land incassant:
Incassant-id:
Kenmerk machtiging:

Gooise Tafel B.V.
Nieuwe Havenweg 20-C
1216 BS Hilversum
Nederland
NL58ZZZ643151420001
Verse maaltijdservice

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gooise Tafel B.V. om een incassoopdracht(en) naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
uw opdracht aan Gooise Tafel.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Achternaam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Land

E-Mailadres

IBAN (rekeningnummer bank)

Plaats en datum (ondertekening):

Handtekening:

___________________________________

___________________________________
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Incassovoorwaarden Gooise & Eemlandse Tafel

Gooise & Eemlandse Tafel biedt de mogelijkheid om te betalen door middel van Euro-incasso.
Doorlopende Euro-incasso
In het geval van een bestelling die voor meer dan één bestelling of week doorloopt, kan er betaald
worden door middel van een doorlopende Euro-incasso. De bezorging van maaltijden is voor warm
dagelijks en voor koelvers twee wekelijks, de incasso wordt maandelijks uitgevoerd. De hoogte van de
incasso is gelijk aan het bedrag van de orders van de betreffende maand.
Ontvangst en akkoord Euro-incasso
Pas als Gooise Tafel B.V. een getekend incasso machtigingsformulier ontvangen en goedgekeurd
heeft, is uw aanmelding afgerond en kunnen de maaltijden aan u geleverd worden. U kunt het
ingevulde incassoformulier scannen of bijvoorbeeld met uw telefoon fotograferen en mailen naar
info@gooisetafel.nl, met de bezorger meegeven of per post aan ons retourneren: Gooise &
Eemlandse Tafel, Nieuwe Havenweg 20-C, 1216 BS Hilversum.
Indien er na ontvangst van het getekende incassoformulier of na controle blijkt dat de incasso niet
werkt, dan nemen we contact met u op. We kijken dan naar een andere manier van betalen, de
betalingsverplichting blijft echter wel bestaan.
Euro-incasso stopzetten of storneren
Als u het niet eens bent met een incasso kunt u een Euro-incasso storneren. Dit kan tot 8 weken (56
kalenderdagen) na de incasso via uw eigen bank. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een onjuist
geïncasseerd bedrag, of dat er na het stopzetten nog steeds een incasso uitgevoerd wordt. Voor
bedrijven is het niet mogelijk om te storneren.
Het is niet mogelijk om te storneren op basis van ontevredenheid over hetgeen u heeft afgenomen.
Volgens de Consumentenwet Kopen op afstand is er in geval van eten geen bedenktijd van
toepassing. Dit is vanwege bederfelijkheid simpelweg niet mogelijk. Als u ontevreden bent neemt u
dan spoedig (binnen 2 werkdagen na bezorging) contact met ons op en zoeken we graag samen met
u naar een passende oplossing.
Voor het stopzetten van een doorlopende Euro-incasso neemt u contact op met onze klantenservice.
Als u geen maaltijden meer wenst te ontvangen, maken wij een laatste eindafrekening en stoppen
vervolgens de incasso’s.
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