
 
 

Hoe wilt u uw premies betalen?  
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Met dit formulier kunt u het rekeningnummer voor de betaling van sociaal fonds premies aan ons 

doorgeven. Of de manier waarop u betaalt veranderen. Bijvoorbeeld omdat u automatisch wilt betalen. 

Vult u het formulier helemaal in? En vergeet u niet uw handtekening te zetten? Bedankt. 
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U bent  
 
 

naam _______________________________________________________________ 

adres _______________________________________________________________ 

postcode en plaats ____________________ Plaats _____________________________________ 

aansluitnummer _______________________________________________________________ 

Uw rekeningnummer (IBAN) is 
 
NL _____________________________________________________________ 
 
U wilt uw premies van deze Nederlandse rekening betalen. IBAN (International Bank 
Account Number) is uw rekeningnummer. Het heeft 18 tekens.  
Stuurt u een kopie van uw bankafschrift mee? Zo weten wij zeker dat de rekening op uw 
naam staat.  

 

U kunt zo betalen 
 
○ U maakt de bedragen zelf iedere maand aan ons over 
○ U betaalt ons automatisch 
 
Als u ons automatisch betaalt dan geeft u ons toestemming om vooraf geld af 
te schrijven van uw rekening. Dat heet een doorlopende SEPA-machtiging.  
Wij schrijven het geld af van het rekeningnummer dat u hierboven invult.  
Deze machtiging geldt tot u deze weer opzegt. 
 
Tekent u voor automatische incasso? Dan mag: 

 Stichting Sociaal Fonds Kappers uw bank vragen een bedrag van uw 
rekening af te schrijven. 

 uw bank deze bedragen van uw rekening afschrijven. 
 
Bent u het niet eens met een betaling? Dan kunt u het bedrag laten 
terugboeken. Vraagt u dit binnen 8 weken aan uw bank. Uw bank kan 
voorwaarden stellen.  
 
 



postadres Postbus 1044, 2280 CA Rijswijk (ZH) | bezoekadres Verrijn Stuartlaan 1E, 2288 EK Rijswijk (ZH) | e-mail sfkappers@AGH.nl | 

telefoon 030-6071088 | internet www.sociaalfondskappers.nl | kvk 41180401 | rekeningnummer (IBAN) NL78INGB0678556393 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

U betaalt de premies aan Stichting Sociaal Fonds Kappers 

adres Postbus 1044  

postcode en plaats 2280 CA  RIJSWIJK (ZH) 

incassant identificatie NL60ZZZ411804010000 

ons kenmerk _______________________________________________________________ 

Ondertekening  

naam _______________________________________________________________ 

plaats _______________________________________________________________ 

datum __  __ - __  __  - __  __  __  __     

handtekening 

 
 
 
 
 
 

Stuurt of mailt u dit  
formulier naar 

 
Stichting Sociaal Fonds Kappers 
Postbus 1044 
2280 CA  RIJSWIJK (ZH) 
sfkappers@AGH.nl 
 

 
bijlage 

 

 
Stuurt u ook de bijlage mee?  
 
○ kopie bankafschrift 
 


