
 

KEUZEFORMULIER BETAALWIJZE 

Naam rekeninghouder: ___________________________________________________________ 

 

Naam huurder (alleen als naam anders is dan rekeninghouder): _______________________________ 

 

Adres:_________________________________________________________________________ 

 

Postcode: _____________________ Woonplaats: ______________________________________ 

 

E-mailadres: ____________________________________________________________________ 

 

Rekeningnummer/IBAN (ook voor eventuele terugbetalingen): ________________________________ 

 

Bank Identificatie (BIC)*: __________________________________________________________ 

 

*Alleen noodzakelijk bij buitenlands rekeningnummer. U vindt dit nummer bij uw bankgegevens. 

 

U kiest uit de volgende betaalmogelijkheden 

󠄀 Wooninc. schrijft elke maand automatisch de huur van uw rekening af (via SEPA incasso)  

U machtigt Stichting Wooninc., gevestigd te (5623 KW) Eindhoven, aan de Winston Churchilllaan 
87 om de huur en de overeengekomen bijkomende kosten elke maand van uw rekening af te 
schrijven. Kiest u voor deze optie? Dan geeft u met het invullen en ondertekenen van dit 
machtigingsformulier toestemming aan Wooninc. om elke maand een bedrag van uw rekening af te 
schrijven. Afschrijving vindt plaats op de 5e dag van de maand. Als dit geen werkdag is, vindt de 
afschrijving plaats op de eerstvolgende werkdag. 
 

󠄀 iDEAL betaling via betaalverzoek per e-mail 

U ontvangt maandelijks een e-mail met daarin een link naar iDEAL voor het betalen (vóór de 1e 
van de maand) van de huur en de overeengekomen bijkomende kosten. U betaalt direct online via 
deze link. Voor deze betaalwijze heeft Wooninc. uw e-mailadres nodig. 

 

Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u akkoord te zijn met de inhoud 

hiervan en de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.  

 

 

Plaats: ______________________________ Datum: ____________________________________  

 

 

Handtekening huurder: ____________________________________________________________ 

 

 

Handtekening rekeninghouder (alleen als naam anders is dan huurder): ______________________ 

 

De volgende gegevens van Wooninc. ziet u op uw afschrijving: Incassant: Stichting Wooninc. | 

Incassant ID: NL 77ZZZ 170 072 880000 | Kenmerk machtiging: huur en overige kosten.  

 

Bent u het niet eens met een 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. 

 

Lever dit formulier in bij uw consulent. U kunt het ook naar ons opsturen via mail: huurbetaling@wooninc.nl of 

via de post: Wooninc. Antwoordnummer 57, 5600 WC Eindhoven (gratis). 

mailto:huurbetaling@wooninc.nl

