
(rekeningnr) 

Incassant 

DVG Regie B.V. Incassant-id: NL48ZZZ081854870000 
Trees Kinstraat 19 Kenmerk machtiging: Avan 
5122 CM RIJEN 
Nederland 
incassoavan@dvg.nl 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
• DVG Regie B.V. (incassant) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om maandelijks een bedrag van uw rekening 

af te schrijven voor vervoerskosten van Avan en
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DVG Regie B.V. 

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. 

Uw gegevens (invullen in hoofdletters) Pasnummer Avan:  

Naam en voorletters : 

Adres : 

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer: Mobiel nummer:    

Emailadres : 

IBAN 
(rekeningnr) 

BIC:   Handtekening: 

Plaats:  

Datum:  

Bewaar dit deel voor uw eigen administratie 
Incassant: 

DVG Regie B.V. Incassant-id: NL48ZZZ081854870000 
Trees Kinstraat 19 Kenmerk machtiging: Avan 
5122 CM RIJEN IBAN (rekeningnummer): NL91INGB0682123528 
Nederland Telefoonnummer : 0900-463 65 26 

U heeft aan DVG Regie B.V. tot wederopzegging toestemming gegeven om, bij gebruik van Avan, maandelijks uw vervoerskosten af te schrijven 
van uw bankrekening: 

IBAN 

Ingangsdatum :  

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. Wilt u uw doorlopende machtiging wijzigen of stopzetten, neem dan contact op met DVG 
Regie B.V. (incassant). 

Uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de machtiging wordt de automatische incasso door ons verwerkt in het systeem. 

Doorlopende Machtiging A81 - SEPA 
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