
Overeenkomst  
Europees domiciliëringsmandaat  SEPA - B2C  

Kennisgeving 
 
 

Referentie van het mandaat ........................... :  

Tussen ............................................................. :  

Vertegenwoordigd door 

Naam ............................................................... :  

Adres ............................................................... :  

   

 

En 

Naam  .............................................................. :  

Officieel adres  ................................................ :  
  

 

Rijksregisternummer(of kruispuntbanknummer) .... :  

Hierbij genoemd: de schuldenaar 

 
Woord vooraf 
Door het Europese domiciliëringsmandaat SEPA te ondertekenen opteert de schuldenaar voor de betaling van 
vakbondsbijdragen via domiciliëring.  
De in rubriek vermelde Europese domiciliëring wordt actief zodra de onderhavige overeenkomst en het 
Europees domiciliëringsmandaat ondertekend zijn. 
Deze overeenkomst bepaalt de innings- en communicatievoorwaarden van de verschillende vakbonds-
bijdragetarieven binnen de gewestelijke afdeling van het lid voor wie de schuldenaar de bijdragen betaalt. 
Om bankkosten te vermijden, gelieve voor de uitvoering van dit mandaat  uw financiële rekening te 
bevoorraden 
 
Artikel 1: via de activering van de Europese domiciliëring en enkel vanaf dat ogenblik: 

 moet de schuldenaar zich niet meer bezighouden met de betaling van de vakbondsbijdragen; 

 zullen alle lopende en toekomstige vakbondsbijdragen automatisch via deze domiciliëring worden betaald. 
 
Artikel 2:  informatie over de betalingen  

 de schuldenaar krijgt geen papieren versie van de uitgevoerde betalingen. 
 
Artikel 3: het tarief van de vakbondsbijdragen 

 Het tarief van de vakbondsbijdragen wordt ofwel rechtstreeks bij de gewestelijke afdeling meegedeeld, ofwel 
via elk ander communicatiemiddel waarin onze organisatie voorziet (website, diverse publicaties ...). 

 Het toegepaste tarief hangt af van de aan de gewestelijke afdeling meegedeelde beroepssituatie. In geval van 
gewijzigde situatie, moet de schuldenaar de gewestelijke afdeling hierover onmiddellijk inlichten. 

 
Artikel 4: voorafgaande kennisgeving 
De onderhavige overeenkomst doet dienst als voorafgaande kennisgeving zoals voorgeschreven door de 
Europese en Belgische wettelijke bepalingen. In de periode waarin het onderhavige mandaat geldig is, zal u 
geen enkele andere kennisgeving worden toegestuurd. De schuldeiser kan het mandaat gebruiken vanaf 14 
dagen na de ondertekening van het mandaat. 
 
 
Datum: Plaats: Voor ontvangst: 

 
Handtekening van de schuldenaar, voorafgegaan door de vermelding ‘voor akkoord’ : 

 

 

 
 

 
Terug te sturen naar:  
 

Naam,adres en 

rijksregisternummer 

Datum, “voor akkoord” en 

handtekening 



Overeenkomst  
Europees domiciliëringsmandaat  SEPA - B2C  

Kennisgeving 
 
 
Door dit mandaat  te ondertekenen, geeft u toestemming aan  

(ABVV-bijdragendienst)
 

om opdrachten naar uw bank  te sturen om uw rekening te debiteren overeenkomstig de instructies in de daartoe 
ondertekende overeenkomst in bijlage en aan uw bank om uw rekening te debiteren volgens de richtlijnen van de 
schuldeiser. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht uw bank de terugbetaling van een domiciliëring  te vragen.  Dit 
recht om een terugbetaling te vragen vervalt 8 weken nadat uw rekening gedebiteerd werd. Uw bank geeft u graag meer 
informatie over uw rechten en plichten. 

 
 

Referentie van het mandaat 
(1)

  .................. :   

Type inning  ................................................ : recurrent  

Soort overeenkomst ................................... : inning van maandelijkse vakbondsbijdragen 

 
 
 
 

(ABVV-bijdragendienst, adres) 

Nummer schuldeiser  

 
 
 
Naam  ......................................................... :  

Officieel adres  ........................................... :  
 

 
Rijksregisternummer  

(of kruispuntbanknummer)(R) .............................. :  

 
 

Rekeningnummer (IBAN)
(2,3)

 ....................... :  

BIC-code van de bank ................................. :  

U vindt uw IBAN-rekeningnummer en BIC-code op uw rekeninguittreksels: voor een Belgische rekening bevat het IBAN-nummert 16 tekens, 
de BIC-code 8 of 11 tekens (de BIC-code is facultatief voor Belgische rekeningen). 

 
 
 
Naam  ......................................................... :  

Officieel adres  ........................................... :  

  

 

Rijksregisternummer .................................. :  

 
 
Datum (D): Plaats: Voor ontvangst: 
 
Handtekening

(3)
 voorafgegaan door de vermelding ‘voor akkoord’:  

 

 

 

Terug te sturen naar:  
 

(1) Indien niet vooringevuld, herneem dan hier : rijksregisternummer (R) / datum (D) / (en indien 2 mandaten voor eenzelfde rijksregisternummer, ook een 
volgletter A, B, C, …)  

(2) Het IBAN-rekeningnummer zal ook worden gebruikt voor elke terugbetaling in uw voordeel. 
(3) Indien verschillend van het lid, moet dit document worden ondertekend door de rekeninghouder 
Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer kunnen de schuldeiser en diens partners de in bestand verzamelde 
gegevens aanwenden om u op de hoogte te houden van hun activiteiten. U heeft recht op het inzien, het verbeteren en het schrappen van uw gegevens.  
Voor meer informatie kunt u zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel. 

 

Identificatie van het mandaat 

Identificatie van de schuldeiser 

Identificatie van het lid 

Identificatie van de rekeninghouder (enkel invullen indien verschillend van lid) 

Financiële gegevens 

(R) (D) 

/ / 

Naam, adres en RRN 

IBAN  

Datum, “voor akkoord” en 

handtekening 

Niets invullen 


