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Opdrachtformulier voor periodieke incasso 

1. Uw beleggingsrekening: __________________ 

Persoonlijke gegevens Rekeninghouder 1 Persoonlijke gegevens Rekeninghouder 2 
(indien er sprake is van en/of rekening) 

Achternaam:  Achternaam: 
Voorletters:  Voorletters: 

Telefoonnummer: Telefoonnummer: 
E-mail: E-mail:

2. Nieuwe periodieke incasso doorgeven (vult u ook het bijgevoegde ‘Machtigingsformulier Incasso’ in)

□ Ik machtig Fondsenplatform een bedrag van euro:          te incasseren per maand/kwartaal/halfjaar/jaar 
      □ Ik wil de periodieke incasso laten ingaan per maand/jaar:

 
3. Bestaande periodieke incasso wijzigen

□ Ik wil de huidige periodieke incasso aanpassen naar een bedrag van euro: per maand/kwartaal/halfjaar/jaar 
      □ Ik wil de wijziging laten ingaan per maand/jaar:

 
4. Periodieke incasso stopzetten

□ Ik wil mijn periodieke incasso stopzetten per datum:

Belangrijk! 

 Fondsenplatform aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist of niet tijdig ontvangen van opdrachten.
 Is uw beleggingsrekening onderdeel van uw hypotheek? Zonder toestemming van uw geldverstrekker kunt u geen geld 

opnemen van uw beleggingsrekening. Neemt u in dat geval contact op met uw financieel adviseur.
 Fondsenplatform incasseert het door u aangegeven bedrag aan het begin van de maand.
 Fondsenplatform is een handelsnaam van NNEK.

5. Ondertekening
Plaats en datum Handtekening rekeninghouder 1 Handtekening rekeninghouder 2 

Stuur uw volledig ingevulde en ondertekende formulier per post naar Fondsenplatform, Postbus 41081, 9701 CB  Groningen.  
U kunt het ingescande formulier ook per e-mail toesturen naar: info@fondsenplatform.nl  
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Machtigingformulier Incasso 
 
1. Onze gegevens   
Naam: NNEK*  
Adres: Westerkade 151 
Postcode/woonplaats: 9718 AS  Groningen 
Land: Nederland 
Incassant-ID: NL37ZZZ020737330000 
Kenmerk machtiging/omschrijving: Dit is altijd uw IBAN 
*Fondsenplatform is een handelsnaam van NNEK. U machtigt NNEK om te incasseren. 

 
2. Uw gegevens  

Naam en voorletters:    

Adres:    

Postcode/woonplaats:    

Land:    

Naam bank:    

IBAN:    

BIC:*    
* een Bank Indetificatie Code  is uitsluitend verplicht bij een buitenlandse rekeningnummer. 
  

3. Ondertekening  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
a) NNEK om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, zodat deze een bedrag van uw rekening kan 

afschrijven; 
b) uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van NNEK. 
  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
  
Handtekening Rekeninghouder 1  Handtekening Rekeninghouder 2 

(indien van toepassing) 
  

 
 

 
 
 
 

    

  
 
 

   

Naam:    Naam:     

Plaats:    Plaats:     

Datum:    Datum:     

 
 

Stuur uw volledig ingevulde en ondertekende formulier per post naar Fondsenplatform, Postbus 41081, 9701 CB  Groningen.  
U kunt het ingescande formulier ook per e-mail toesturen naar: info@fondsenplatform.nl  
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