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MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
INCASSANT-ID: NL63ZZZ547500160000
Deze machtiging geldt voor de aanslagen gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen die SVHW
oplegt. Ik verzoek u onderstaande strook z.s.m. volledig ingevuld en ondertekend retour te zenden aan het
SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal, zodat de aanslag in maximaal 10 maandelijkse termijnen van uw
IBAN zal worden afgeschreven. Voor de aanslagen van de gemeente Lansingerland geldt maximaal 8
maandelijkse termijnen. Uw machtiging dient uiterlijk voor de vervaldatum van uw aanslag ontvangen te zijn.
De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van de aanslag.
Lees ook de toelichting op de volgende pagina, hier staat waardevolle informatie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Machtiging automatische incasso gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen die worden
opgelegd door het SVHW
Subjectnummer:

Uw IBAN
Naam
Adres
Postcode en plaats
Land

Datum:

Handtekening:

Toelichting bij automatisch betalen
Wanneer moet u uw machtiging indienen?
U moet de machtiging vóór de vervaldatum van de aanslag indienen. Na de vervaldatum ontvangen
machtigingen zijn pas van toepassing op aanslagbiljetten die na de binnenkomst van de machtiging aan de
belastingschuldige worden toegezonden. Als u de machtiging vóór 15 maart instuurt, wordt de
aanslag in 10 maandelijkse termijnen (maart t/m december) afgeschreven (voor aanslagen van de gemeente
Lansingerland geldt 8 maandelijkse termijnen ). Als u de machtiging 1 of 2 maanden later instuurt,
worden de termijnen respectievelijk 9 of 8 maanden (gemeente Lansingerland respectievelijk 7 of 6
maandelijkse termijnen).
Wijziging IBAN?
Indien u het IBAN van uw machtiging wilt wijzigen, moet u het SVHW daarvan
schriftelijk in kennis stellen.
Voldoende saldo op uw rekening?
Automatische incasso kan alleen als er voldoende saldo op de rekening staat. Als het SVHW een
termijn niet van uw rekening kan afschrijven, ontvangt u daarvan de eerste tweemaal bericht.
Een betaling terugboeken
U kunt altijd een afgeschreven bedrag weer laten terugboeken. Als u het niet eens bent met een
automatische afschrijving, neemt u dan binnen 56 dagen na afschrijving contact op met uw bank.
De afschrijving wordt dan ongedaan gemaakt.
De machtiging intrekken
U kunt op elk gewenst moment de automatische incasso stopzetten. Als u uw machtiging wilt
intrekken, moet u dit schriftelijk doorgeven aan het SVHW.
Wanneer beëindigt het SVHW uw machtiging?
Als het driemaal niet mogelijk was een termijn automatisch af te schrijven van uw IBAN,
zal er geen gebruik meer gemaakt worden van uw machtiging. U ontvangt hiervan geen bericht.
In dat geval moet u zelf per omgaande het openstaande bedrag voldoen.
Belastingen waarop de automatische incasso van toepassing is
De machtiging voor automatische incasso geldt voor zowel de gemeentelijke belastingen als
de waterschapsbelastingen die door het SVHW worden opgelegd. De automatische incasso geldt niet
voor de aanslagen die, door de deelnemer in het SVHW overeenkomstig de betreffende verordening,
zijn uitgesloten van automatische incasso.
Het is niet mogelijk een keuze te maken om bepaalde aanslagen buiten de incasso te laten vallen indien
deze voldoen aan de criteria die door de deelnemer in het SVHW in de verordeningen zijn vermeld.
Inlichtingen over machtigingen/automatische incasso kunt u inwinnen bij SVHW (0186) 577 222 of
(0800) 02 00 873.

