Opdracht tot domiciliëring SEPA
Orange Belgium nv
Bourgetlaan 3 | B - 1140 Brussel
BTW BE 0456.810.810 | RPR Brussel
www.orange.be
Tel.: +32 (0)2 745 95 00
of gratis vanaf je Orange-gsm: 5000

Identificatie van de klant
Bestaande klant

Nieuwe klant

Klantnummer: ..........................................................................................................................................................................

Naam: ...................................................................................................................................................................................................

Bankgegevens
Huidig rekeningnr.: ...................................................................................................................................................................

Nieuw rekeningnr.: ....................................................................................................................................................................

Gelieve dit domiciliëringsbericht in hoofdletters in te vullen en naar Orange Belgium nv terug te sturen op een van de
onderstaande manieren:
• met de Post naar het volgende adres : Orange Belgium nv, PB 950, 1140 Brussel
• per fax op het nummer +32 (0)2 745 70 26

Mandaat SEPA Europese domiciliëring - Business to Consumer (CORE) voor een terugkerende invordering.
Mandaatreferentie (UMR): Deze referentie zal u meegedeeld worden op uw factuur.
Door dit mandaat te ondertekenen, geeft u toestemming aan Orange Belgium nv BE12ZZZ0456810810 een opdracht te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening te debiteren, en aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming
met de opdracht van Orange Belgium nv BE12ZZZ0456810810. De prenotificatie, bepaald in de Europese Richtlĳn betreﬀende de
betalingsdiensten, wordt meegedeeld via de factuur die u kan worden toegezonden binnen minder dan de 14 dagen vastgelegd in de
Richtlĳn. U hebt het recht op terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden die in uw overeenkomst met de bank zĳn vastgelegd.
U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.
Ondergetekende:
Naam v/d rekeninghouder
Straat en nummer
Postcode en gemeente

Land

IBAN-rekeningnummer

BIC-code

Nr. onderliggende contract
Als je al Orange-klant bent, gelieve dan je klantnummer toe
te voegen. Indien je nog geen klant bent, dan zal onze agent
de juiste referentie invoeren.

/

Plaats

Vergeet je handtekening niet

/

05/2016

Datum (dag/maand/jaar)

Handtekening van de rekeninghouder

