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D.A.S. Ned. Rechtsbijstand Verz. Mij. N.V. 
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Doorlopende machtiging 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DSV Assurantiegroep B.V. om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend 
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DSV Assurantiegroep B.V. 

Vooraankondiging incasso: de Europese spelregels 
Volgens de regels van de Europese incasso zijn wij verplicht om voor iedere incasso die gaat plaatsvinden een 
vooraankondiging naar u te sturen. Deze vooraankondiging moet wettelijk minimaal 14 dagen van tevoren worden 
verstuurd, maar wij mogen met u een kortere periode overeenkomen. In de praktijk voldoen wij aan de termijn van 
14 dagen, maar het kan voorkomen dat de incasso binnen 14 dagen door ons wordt uitgevoerd. Om te voldoen aan 
de wettelijke eisen komen wij  met u overeen om de vooraankondiging incasso termijn op 0 dagen te stellen. 

U behoudt altijd het recht om de incasso terug te laten boeken! 
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. 

Ondergetekende verleent hierbij (tot wederopzegging) machtiging aan DSV Assurantiegroep B.V. (Incassant 
IDNL07ZZZ332778200000) om van het hieronder genoemde rekeningnummer bedragen af te schrijven voor: 

 alle bij DSV Assurantiegroep lopende verzekeringen 
 alleen voor polisnummer(s):  

Voornaam : 

Voorletter(s) en achternaam : 

Adres : 

Postcode : Woonplaats : 

Land : Nederland Telefoonnr : 

IBAN : Geboortedatum : 

Email adres : 

Plaats en datum : Handtekening : 

Bij voorkeur ontvangen wij deze ondertekende machtiging gescand per e-mail. info@mediapolis.nl 

mailto:info@mediapolis.nl

