
Automatische incasso 

* Onder ApotheekGroep Breda vallen de volgende apotheken: Apotheek van den Bergh, Apotheek Brabantpark, Apotheek Doornbos, 
Apotheek FarmaZorg, Apotheek Heusdenhout, Apotheek Teteringen, Apotheek Woltermann en WondZorg Breda. 

Geachte klant, 
 

Wordt iets niet vergoed, dan betaalt u dat nu direct bij levering. Wij bieden u de mogelijkheid om 

zonder extra kosten achteraf te betalen. Wij vragen u wel om dan automatisch te mogen incasseren. 
 

Hoe werkt het? 

Van de producten en diensten die we niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar sturen we u aan 

het begin van de volgende maand het overzicht. Mocht u hierover vragen hebben, dan heeft u twee 

weken de tijd om deze aan ons te stellen. Daarna schrijven we dit bedrag af van uw rekening. 

Hiervoor is wel vertrouwen over en weer nodig. Daarom zijn er afspraken voor u en voor ons: 

- Wij sturen u maandelijks een overzicht (factuur) van de geleverde goederen en de kosten 

- U heeft daarna altijd ruim de gelegenheid vragen over de factuur te stellen 

- U zorgt voor voldoende saldo op uw rekening, wij vertrouwen erop dat we kunnen incasseren 

- U storneert de incasso niet zomaar 

LET OP: door storneren zonder overleg stopt direct uw mogelijkheid om achteraf te betalen. 

 Bezorging van producten die u moet betalen wordt daardoor onmogelijk. 

- U kunt deze regeling altijd stoppen met één mail of telefoontje naar onze administratie 

 

MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO 

Ondergetekende machtigt ApotheekGroep Breda* om kosten van geleverde producten en diensten 

van diens bankrekening af te schrijven. Deze machtiging wordt tot wederopzegging gegeven. 
 

 

Gegevens rekeninghouder 

IBAN nummer (18 tekens)  

Naam rekeninghouder  

Datum  

Handtekening rekeninghouder 
 

 
 

Afwijkend factuuradres (alleen invullen bij ander adres dan huidig adres klant): 

Naam  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Handtekening klant (akkoord met 

gegevens sturen naar ander adres) 
 

 

Gegevens klant (persoon aan wie we de producten en diensten leveren) 

Naam  

Geboortedatum   

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

E-mailadres  

Mobiel nummer 06 -  


