Versie 27-10-2015

AANVRAAGFORMULIER ECOREKENING

Gegevens exploitant

Bedrijfsnaam

:

Contactpersoon

:

KvK-nr

:

BTW-nr/USt-idNr/VAT

:

Straat en huisnummer

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer 1

:

Telefoonnummer 2

:

Faxnummer

:

E-mailadres

:

Vul s.v.p. uw scheepsgegevens in op het formulier “Overzicht van uw schepen”
Hierbij bevestig ik dat ik kennis heb genomen van, en akkoord ga met de algemene voorwaarden SAB.

Datum ondertekening:

Per post:
SAB
Postbus 5700
3008 AS Rotterdam

Naam:

Handtekening:

Per E-mail:
administratie@sabni.nl

Per fax:
010-4048019

Versie 27-10-2015

Aanvraag ecorekening en/of ecokaart(en)
Dit aanvraagformulier graag compleet ingevuld samen met het formulier “Aanvraagformulier ecorekening”, het
formulier “Overzicht van uw schepen” en eventueel het SEPA incassoformulier verzenden via fax, mail of per post
naar het SAB.

Wat wilt u aanvragen (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is).

Aanvraag:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecorekening + Chip

één ecocard

twee ecocards

één ecocard

twee ecocards

(U bent SAV-plichtig en nog
niet in het bezit van een
ecorekening)

Extra ecokaart(en)
(U bent heeft al een ecorekening
en wil graag extra kaarten aanvragen)

Per post:
SAB
Postbus 5700
3008 AS Rotterdam

Per E-mail:
administratie@sabni.nl

Per fax:
010-4048019

Versie 27-10-2015

OVERZICHT VAN UW SCHEPEN
SCHIP 1
ENI-nummer (indien van toepassing)

:

IMO-nummer (indien van toepassing)

:

Scheepsnaam

:

Nummer Olie afgifteboek

:

Nummer Certificaat van Onderzoek

:

Nummer Communautair Certificaat
(indien Certificaat van Onderzoek niet van toepassing is.)

:
Lengte x Breedte

:

Diepgang & Tonnage

:

SCHIP 2
ENI-nummer (indien van toepassing)

:

IMO-nummer (indien van toepassing)

:

Scheepsnaam

:

Nummer Olie afgifteboek

:

Nummer Certificaat van Onderzoek

:

Nummer Communautair Certificaat
(indien Certificaat van Onderzoek niet van toepassing is.)

:
Lengte x Breedte

:

Diepgang & Tonnage

:

SCHIP 3
ENI-nummer (indien van toepassing)

:

IMO-nummer (indien van toepassing)

:

Scheepsnaam

:

Nummer Olie afgifteboek

:

Nummer Certificaat van Onderzoek

:

Nummer Communautair Certificaat
(indien Certificaat van Onderzoek niet van toepassing is.)

:
Lengte x Breedte

:

Diepgang & Tonnage

:

Per post:
SAB
Postbus 5700
3008 AS Rotterdam

Per E-mail:
administratie@sabni.nl

Per fax:
010-4048019

Versie 27-10-2015

SEPA
DOORLOPENDE MACHTIGING


U betaalt altijd op tijd en bent daardoor gevrijwaard van bijkomende kosten.

Hierbij verleent :
Persoonsnaam

:

Aan: SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart
Postbus 5700
3008 AS Rotterdam
Nederland
Incassant ID: NL16ZZZ411335410000
Kenmerk machtiging: (invullen SAB)

een machtiging tot automatisch incasso tot wederopzegging namens :
Bedrijfsnaam

:

KvK-nummer

:

BTW-nr/USt-idNr/VAT

:

Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

Land

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Bankrekeningnummer

:

IBAN-nummer

:

BIC-code

:

Naam bank

:

Deze machtiging kan alleen schriftelijk worden ingetrokken. Bij ontvangst van opdracht tot intrekken van de machtiging wordt deze per direct
stopgezet. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Datum ondertekening :

Per post:
SAB
Postbus 5700
3008 AS Rotterdam

Handtekening (gevolmachtigde) rekeninghouder :

Per E-mail:
administratie@sabni.nl

Per fax:
010-4048019

