INSCHRIJVING EN SEPA BUSINESS-TO-BUSINESS MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE
INCASSO SEPA B2B
Naam:
Adres:
Postcod:
Plaats:
Land:
BTW#:
KVK#:
lncassant ID:

Zaamen B.V.
Nieuwe Gracht 3
2011 NB
Haarlem Nederland
NL808078914B01
34119106
NLS3ZZZ341191060000

Kenmerk machtiging:

Door onder tekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zaamen B.V. om doorlopend 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 Zaamen B.V.
Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incassotransacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen
recht het bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van
uw rekening. U kunt dit doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Uw bank mag de SEPA-incasso bedrijven alleen van uw rekening afschrijven als u de machtigingsgegevens heeft
geregistreerd bij uw bank. Informeer bij uw bank hoe u dit kunt doen.
Bedrijfsnaam 1

Contactpersoon

Adres2

Postcode

Plaats

Land

Telefoon#

Email

IBAN#

KVK#

website

BTW#

Membership en akkoord met voorwaarden 5.

ALL INCLUSIVE
Met recht tot gebruik van brasserie, tuin en een
ergonomisch ingerichte flexwerkplek op de 1e etage.
Bevoegd tot huur van vergaderruimtes (ook per uur).
Compleet met printen, internet en conciërge service. Naast
een basic lunch ook koffie, thee en fris water.

Daqen

maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 19:00 uur

Fee (opzegtermijn 1 maand)
locker#:
Locker3

279,--

Post & pakket service 3

24,50

29,50

Vaste werkplek op 2e etage 3
KvK inschrijving toegestaan3

89,-49,--

Totaal per maand
279,--

Eenmalige borg
(t.b.v. keuken, bar en vergaderruimtes)
1ste betaling
Ingangsdatum

Plaats

Haarlem

Datum

Naam

Naam

John Gerdsen

Functie4

Functie

Huismeester

Handtekening

Handtekening

1 Naam volgens KvK, niet de handelsnaam.
2 Vestigingsadres; zijnde niet het Zaamen adres.
3 Doorhalen indien niet van toepassing.
4 Tekeningsbevoegde volgens KvK
5 Zie https://www.zaamen.nl/wp-content/uploads/2020/06/UVH-horeca.pdf

