Van: Personen- en Zorgvervoer Nederland B.V.
Behandeld door: Klantenservice PZN
Kenmerk: Kls – 011
Betreft: aanvraag automatische incasso DB

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van uw aanvraag sturen wij u hierbij een machtigingsformulier voor rekening rijden via
automatische incasso ‘s-Hertogenbosch (zie achterkant van deze pagina).
Via deze regeling hoeft u, als u een Regiotaxirit maakt, geen eigen bijdrage meer te betalen in de taxi.
Na afloop van de kalendermaand ontvangt u een factuur, met een specificatie van de verreden ritten.
Het factuurbedrag wordt maandelijks omstreeks de 28e van de maand van het opgegeven
rekeningnummer geïncasseerd.
Voorwaarden voor deelname aan de regeling:
U bent in het bezit van een Regiotaxipas van de regio ‘s-Hertogenbosch.
Indien de pashouder onder bewind is gesteld of een voogd toegewezen heeft gekregen dan dient de aanvraag
door de bewindvoerder/voogd gedaan te worden.
De incasso is omstreeks de 28e van de maand.
De administratiekosten die PZN maandelijks per factuur in rekening brengt bedragen € 2,95. Prijspeil 1-1-2022
Het PZN-kenmerk voor incasso op uw afschrift is: NL21ZZZ200767710000.
De omschrijving van de incasso op uw afschrift is: debiteurennummer/factuurnummer.
Bent u het niet eens met een afschrijving, dan vragen wij u contact op te nemen met PZN, zodat wij dit voor
u kunnen uitzoeken. U heeft 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken. U kunt hiervoor contact
opnemen met uw bank.
Indien de incasso na herhaald aanbieden niet kan worden geïncasseerd, wordt de regeling stopgezet en gaat
de pashouder weer contant afrekenen in de taxi.
Bij het uitblijven van betaling zal de vordering uit handen worden gegeven aan de gerechtsdeurwaarder,
verhoogd met de wettelijke incassokosten.
De door u verstrekte gegevens worden door PZN uitsluitend gebruikt voor de facturering van de verschuldigde
eigen bijdrage. Indien u uw e-mailadres noteert zal dit uitsluitend worden gebruikt voor het toesturen van de
bevestiging van verwerking en voor eventuele correspondentie ten behoeve van uw factuur.
Indien u de voorkeur geeft aan digitale facturatie dient u dit apart aan te geven.

Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Met vriendelijke groet,

Klantenservice Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch
Personen- en Zorgvervoer Nederland bv.

Het formulier kunt u opsturen naar:
PZN B.V.
Tav. PZN Klantenservice
Postbus 355, 5000 AJ Tilburg
Telefoonnummer: 013-5499954
E-mail: klantenservice@pzn-bv.nl
Website : www.pzn-bv.nl

IBAN NL32INGB0662765427
B.T.W. NL 803639430B01
K.v.K. 200.76.771

AANMELDING AUTOMATISCHE INCASSO REGIOTAXI ‘s-HERTOGENBOSCH
SEPA – DOORLOPENDE MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Personen- en Zorgvervoer Nederland om
van de hieronder genoemde (giro-) rekening bedragen af te schrijven in verband met Regiotaxivervoer.

Pasnummer Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch: _________________________________________________
Voorletters/Naam: __________________________________________________________ Dhr./ Mevr.
Woonadres: ________________________________________________________________________
Postcode: ________________ ______ Woonplaats: _________________________________________
Telefoonnummer: __________________________ GSM: _____________________________________
E-mailadres: ________________________________________________________________________
Mag PZN dit e-mailadres gebruiken voor het toezenden van de factuur: JA/NEE
IBAN rekeningnummer: ________________________________________________________________
T.n.v.: _____________________________________________________________________________

Handtekening: _____________________________
Datum: ___________________________________
Geeft toestemming tot het maandelijks incasseren van de factuur en verklaart zich akkoord met de hieronder genoemde
voorwaarden.
Voorwaarden voor deelname aan de regeling:
U bent in het bezit van een Regiotaxipas van de regio ‘s-Hertogenbosch.
Indien de pashouder onder bewind is gesteld of een voogd toegewezen heeft gekregen dan dient de aanvraag door de
bewindvoerder/voogd gedaan te worden.
De incasso is omstreeks de 28e van de maand.
De administratiekosten die PZN maandelijks per factuur in rekening brengt bedragen € 2,95. Prijspeil 1-1-2022.
Het PZN-kenmerk voor incasso op uw afschrift is: NL21ZZZ200767710000.
De omschrijving van de incasso op uw afschrift is: debiteurennummer/factuurnummer.
Bent u het niet eens met een afschrijving, dan vragen wij u contact op te nemen met PZN, zodat wij dit voor u kunnen
uitzoeken. U heeft 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken. U kunt hiervoor contact opnemen met uw bank.
Indien de incasso na herhaald aanbieden niet kan worden geïncasseerd, wordt de regeling stopgezet en gaat de pashouder
weer contant afrekenen in de taxi.
Bij het uitblijven van betaling zal de vordering uit handen worden gegeven aan de gerechtsdeurwaarder, verhoogd met de
wettelijke incassokosten.
De door u verstrekte gegevens worden door PZN uitsluitend gebruikt voor de facturering van de verschuldigde eigen
bijdrage. Indien u uw e-mailadres noteert zal dit uitsluitend worden gebruikt voor het toesturen van de bevestiging van
verwerking en voor eventuele correspondentie ten behoeve van uw factuur.
Indien u de voorkeur geeft aan digitale facturatie dient u dit apart aan te geven.

Indien de factuur naar een ander adres gestuurd moet worden, wilt u dat dan s.v.p. hieronder aangeven:
Naam: ____________________________________________________________________ Dhr./ Mevr.
Postadres: _____________________________________________________________________________
Postcode: _____________________

Woonplaats: ___________________________________________

Telefoonnummer: _________________________ GSM: _________________________________________
E-mailadres:

_______________________________________________________

Mag PZN dit e-mailadres gebruiken voor het toezenden van de factuur: JA/NEE
Het formulier kunt u opsturen naar:
PZN B.V.
Tav. PZN Klantenservice
Postbus 355, 5000 AJ Tilburg
Telefoonnummer: 013-5499954
E-mail: klantenservice@pzn-bv.nl
Website : www.pzn-bv.nl

IBAN NL32INGB0662765427
B.T.W. NL 803639430B01
K.v.K. 200.76.771

