
TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V.  ● Prinses Beatrixlaan 5  2595 AK Den Haag   ● Telefoonnummer: 088 33 45 055   ●  customerservice@totalenergies.com  www.energie.totalenergies.nl 

KvK: 55495605 / BTW: NL851738205B01  

 

Identificatie-code van Incassant: NL88ZZZ554956050000 

Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft u toestemming aan (A) TotalEnergies Power & Gas Nederland  
B.V. om een opdracht te sturen naar uw bank om het factuurbedrag van uw bankrekening af te boeken en (B) uw bank 
om het factuurbedrag van uw bankrekening af te boeken overeenkomstig de opdracht van TotalEnergies Power & Gas 
Nederland B.V.
U heeft onder meer het recht op terugboeking door uw bank conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden. 
Een verzoek tot terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd 
gedebiteerd.  
Tevens gaat ondergetekende ermee akkoord dat de factuur van TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V. geldt als 
vooraankondiging van de incasso. 

Uw gegevens 
Uw bedrijfsnaam * 

Uw leveringsadres
Straat*      Huisnummer* 

Postcode*        Plaats * 

Land 

Uw klantnummer (indien bekend) 

Meerdere vestigingen?*      Ja, dit formulier geldt voor alle vestigingen welke onder deze bedrijfsnaam vallen

 Nee, dit formulier geldt alleen voor deze vestiging

Indien u voor iedere vestiging een ander rekeningnummer heeft, dient u per vestiging dit formulier in te vullen en op te sturen. 

Uw bankgegevens 
Rekeningnummer – IBAN* N L 

SWIFT BIC 

Naam van de ondertekenaar* 
Tekenbevoegde van de vermelde bankrekening 

Plaats en datum van ondertekening             Handtekening (en)* 
Gelieve hier uw handtekening te plaatsen 

Plaats* 

Datum* (DD/MM/JJ) 

N.B.: Uw rechten met betrekking tot de hierboven genoemde machtiging
worden uiteengezet in een toelichting die u via uw bank kunt verkrijgen. Alleen voor gebruik door de Incassant 

Doorlopende SEPA Incassomachtiging

 

* verplicht veld  

Nederland 

U kunt dit formulier opsturen naar customerservice@totalenergies.com of per post naar TotalEnergies Power & Gas 
Nederland B.V.  Antwoordnummer 24674, 2490 WB Den Haag.
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