
 

 

Kerkrade, november 2013 

 

Betreft: verandering in betaalwijze verzekeringen  

 

 

U heeft één of meerdere verzekeringen lopen bij ons. Voor de premie van deze verzekering(en) 

ontvangt u een acceptgiro. In plaats van betalen via een acceptgiro, kunt u ook betalen via een 

automatische incasso. Wij willen u vragen of  u voortaan op  deze  manier  wilt gaan betalen. In deze 

brief leggen wij u uit waarom. En we beschrijven hoe u automatisch kunt gaan betalen. 

 

Waarom een automatische incasso?   
Bij het versturen en verwerken van acceptgiro’s komt veel papierwerk kijken. Dit is duur. Daarnaast 

worden er meer fouten gemaakt bij betalingen via acceptgiro’s. Dit kost ons extra tijd, maar is ook 

voor u vervelend. Door ons te machtigen gaat het betalen automatisch en heeft u er geen omkijken 

meer naar. Het is eenvoudig en snel. Bovendien is het voor u gratis. Vanaf 1 januari 2014 gaan wij 

namelijk € 2,50 bij u in rekening brengen voor het betalen per acceptgiro. Hiermee compenseren wij 

de hoge kosten van acceptgiro’s.  Vanaf 1 januari 2019 zal de acceptgirokaart in zijn geheel gaan 

vervallen. 

 

Hoe kunt u gaan betalen via automatisch incasso? 
Wilt u voortaan  automatisch gaan betalen? Vult u dan bijgevoegde machtiging in en stuur het naar 

ons terug. Als u ons machtigt, houdt u altijd zelf de controle over uw afschrijvingen. Bent u het niet 

eens met een afschrijving? Dan kunt u binnen 56 dagen dit bedrag op uw rekening laten terugboeken 

door uw bank. 

 

Andere manieren van betalen 

Een andere manier van betalen die wij u kunnen aanbieden is een factuur zonder acceptgirokaart. 

Indien u deze per post wilt ontvangen kost dit € 1,50 per factuur, indien u deze via de e-mail wilt 

ontvangen is dit gratis. 

 

Samenvattend 

Indien u via acceptgirokaart wilt blijven betalen hoeft u niets te doen. U gaat dan vanaf 1 januari 2014 

€ 2,50 extra betalen per acceptgiro. 

Wilt u vanaf 1 januari 2014 betalen via een factuur zonder acceptgiro dient u dit vóór 1 december 

2013 aan ons door te geven. U heeft dan de keuze om de factuur per post te ontvangen. Dit kost € 1,50 

per factuur. Een factuur per e-mail is gratis. 

 

Bij de keuze automatische incasso en factuur zonder acceptgirokaart per e- mail is het zeer van 

belang dat wij uw e-mail adres in ons bestand hebben. Alleen met een (geldig en juist) e-mail adres 

kunnen wij deze diensten gratis aanbieden. Geeft u daarom uw e-mail adres tijdig aan ons door. Dan 

kan via info@josscheerenassurantien.nl of per telefoon 045-5415426. 

 

Heeft u vragen? 
Heeft u nog vragen over deze brief of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons per e-mail of 

telefoon. Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Wij helpen u graag 

verder. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bianca Nieuwenhuizen 

Jos Scheeren Assurantiën 

 


