
 

 

APOTHEEK  

NOORDWIJK AAN ZEE 

Parallel Boulevard 214 a 

2202 HT  Noordwijk 

T (071) 361 30 68 

F (071) 362 07 82 
 

 

APOTHEEK  

NOORDWIJK BINNEN 

Heilige Geestweg 28 

2201 JS  Noordwijk 

T (071) 361 01 17 

F (071) 362 41 41 

DUINRAND APOTHEEK 

NOORDWIJK 

Nieuwe Zeeweg 1 

2201 TL  Noordwijk 

T (071) 361 93 14 

F (071) 361 16 39 

SAMENWERKENDE APOTHEKEN 

BOLLENSTREEK VOF 

E info@sabapotheken.nl 

I www.sabapotheken.nl 

 

KVK: 28007393 

BTWNR: NL004228224B01 

APOTHEEK  

DE SCHELFT 

Via Antiqua 3 

2211 HW  Noordwijkerhout 

T (0252) 34 04 80 

F (0252) 34 04 81 

 

APOTHEEK  

VOORHOUT 

Herenstraat 128 

2215 KL  Voorhout 

T (0252) 21 66 80 

F (0252) 23 20 95 

 

Toestemming automatische incasso 

 

Wij verzoeken u om toestemming om via automatische incasso de rekeningen bij u te incasseren. U houdt 

zelf controle over uw rekening en de geïncasseerde bedragen: 

Hoe werkt het? 

1. U blijft van ons gewoon een nota ontvangen aan het begin van de nieuwe maand. 

2. U heeft een maand de tijd om het (indien mogelijk) te declareren bij uw verzekering. Verzekeraars 

betalen meestal binnen 14 dagen uw declaratie al uit. 

3. Na 1 maand wordt het bedrag automatisch afgeschreven van uw bank- of girorekening. 

4. Als u het niet eens bent met de nota kunt u direct na ontvangst van de nota met ons contact opnemen. 

Met u zoeken we dan een  oplossing. 

5. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u altijd nog uw bank vragen het bedrag terug te laten 

storten. Hiervoor gelden de regels voor terugstorten waarover u bank u informeert. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier volledig ingevuld te ondertekenen en te retourneren naar: 

SAB Apotheken, Financiële administratie (FINAd) 

Email: finad@sabapotheken.nl of u levert de ingevulde machtiging in bij de apotheek.  Indien u naar 

aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen. Wij stellen uw medewerking 

zeer op prijs. 

               

 

Hierbij machtig ik tot nadere opzegging Samenwerkende Apotheken Bollenstreek vof tot het 

incasseren van mijn openstaande nota’s bij deze apotheek van  

 

mijn IBAN bankrekeningnummer:          

 

 

ten name van (naam rekeninghouder):          

 

(adres)       (plaats)     

 

 

Telefoonnummer:      Mobiel:      

   

 

e-mail:       Handtekening     

 

 

Datum:    

 


