
Doorlopende Machtiging M75 - SEPA 
Incassant 

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

• PZN BV (incassant) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 

af te schrijven voor vervoerskosten van Regiovervoer Midden-Brabant 

• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van PZN BV 

• Indien de incasso na herhaald aanbieden niet kan worden geïncasseerd, wordt de regeling stopgezet en kunt u 
alleen nog per pin afrekenen in de taxi.  
 
Indien u onder bewind bent gesteld of een voogd toegewezen heeft gekregen, dan vragen wij u om de aanvraag 
door de bewindvoerder/voogd te laten verzorgen. 

 
 

 Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 

Uw gegevens: (invullen met hoofdletters)   Pasnummer Regiovervoer Midden- Brabant:  

 

Naam en voorletters:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

Telefoon: 

E-mail:    

 

IBAN  
(rekeningnr) 

 
 Handtekening: 

Plaats:____________________________ 

Datum:___________________________  

 

Indien afwijkend correspondentieadres: 

Naam: _____________________________________________________________________________________________ 

Postadres:__________________________________________________________________________________________ 

Postcode:___________________________________________________________________________________________ 

 Woonplaats:________________________________________________________________________________________  

Telefoonnummer:____________________________________________________________________________________ 

E-mailadres:_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PZN BV Incassant-ID: NL21ZZZ200767710000 
Postbus 355  
5000 AJ Tilburg 

Kenmerk machtiging: Regiovervoer Midden-Brabant 

Nederland 
klantenservice@pzn-bv.nl 
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L 

                    

 



 

Bewaar dit deel voor uw eigen administratie 
 

Ga naar www.regiovervoermiddenbrabant.nl/webreserveringen. Met 
uw pasnummer en geboortedatum heeft u zelf inzage in uw 
rithistorie.  
 
Bij notering van uw e-mailadres zal de factuur u digitaal toegezonden 
worden. 
 
 
 
Incassant: 

PZN BV Incassant-id: NL21ZZZ200767710000 

Postbus 355 Kenmerk machtiging: Regiovervoer Midden-Brabant 

5000 AJ Tilburg IBAN (rekeningnummer): NL32INGB0662765427 
Nederland 
0900-7755862 PZN klantenservice 

  

 
U heeft aan PZN BV tot wederopzegging toestemming gegeven om, bij gebruik van Regiovervoer Midden-Brabant, per 
maand uw vervoerskosten af te schrijven van uw bankrekening: 
 
IBAN (rekeningnr) 
 
 
Ingangsdatum: _______________________________ 
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L 

                    

 Let op: Wij adviseren u om bij het boeken van uw rit na te vragen of de automatische incasso al van kracht is. Indien dit niet het geval is dient er nog altijd 

per pin afgerekend te worden in het voertuig. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 

Vraag uw bank naar de voorwaarden. Wilt u uw doorlopende machtiging stopzetten of wijzigen uw factuur- en/of bank gegevens, dan kunt u dit schriftelijk 

melden bij PZN. E-mailadres: debiteurenbeheer@transdev.nl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar www.regiovervoermiddenbrabant.nl/webreserveringen. Met uw pasnummer en 
geboortedatum heeft u zelf inzage in uw rithistorie/factuurbedragen. Er wordt u géén papieren 
factuur toegezonden. 
Ga naar www.regiovervoermiddenbrabant.nl/webreserveringen. Met uw pasnummer en 
geboortedatum heeft u zelf inzage in uw rithistorie/factuurbedragen. Er wordt u géén papieren 
factuur toegezonden. 
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