
  in opdracht van   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
 debiteurnummer: ……………….  

(in te vullen door Munckhof)

Uw naam …………………………………………….. 

Adres …………………………………………….. 

Postcode en woonplaats …………………………………………….. 

Geboortedatum …………………………………………….. 

Telefoonnummer …………………………………………….. 

E-mail …………………………………………….. 

Bankgegevens 

IBAN bankrekening : 
                  

Staat u onder bewind?   NEE / JA (aub omcirkelen) 

Zo ja : 

Naam bewindvoerder: ………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………. 

Postcode en woonplaats ………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………. 

Aanvraag Voor Elkaar Pas 

Wilt u een Voor Elkaar Pas voor ZOOV Op Maat aanvragen? JA / NEE (aub omcirkelen) 

- De kosten voor de Voor Elkaar Pas ZOOV Op Maat worden automatisch door Munckhof geïncasseerd. 
- Een Voor Elkaar Pas kunt u alleen aanvragen als u de machtiging voor automatische incasso ondertekent. 
- U heeft alleen recht op een Voor Elkaar Pas als u een geldige Wmo-indicatie heeft voor ZOOV Op Maat. 
 

Automatische incasso 

De reden voor de automatische incasso is: uw eigen bijdrage voor ZOOV Op Maat. 

Incassant:  Naam:   Munckhof Taxi BV  
handelend onder de naam Munckhof Regie 

ID:    NL18ZZZ120355740000 
Adres:   Handelstraat 15 

   Woonplaats:  5961 PV  HORST 

Zijn uw vervoerkosten minder dan € 10,00 per maand? Dan worden de kosten per kwartaal afgeschreven. 
Boven de € 10,00 per maand vindt de incasso (afschrijving) maandelijks rond de 24e plaats. 

Ondertekening 
Door dit formulier te ondertekenen machtigt u Munckhof Taxi BV (de incassant) om de betreffende bedragen af te 
schrijven van uw bankrekening.  
 
 
Plaats ……………………………………..     
 
Datum……………………………….…….     
 
- U machtigt Munckhof Taxi BV om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt. 
- Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. 
- Met het ondertekenen gaat u akkoord met de voorwaarden voor het gebruik van de Voor Elkaar Pas. 

U kunt de ingevulde en ondertekende machtiging scannen en mailen naar info@zoov.nl 
of in een envelop zonder postzegel opsturen naar: ZOOV Op Maat 

Antwoordnummer 6 
3260 VB  Oud-Beijerland 

Handtekening: 

SEPA Euro Incasso –  ZOOV  
voor doorlopende machtiging 

mailto:info@zoov.nl

