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Form 2013-09/contract en automatische incasso SEPA 

Contract en Machtiging automatische incasso / Contract and Pre-authorized debit 

SMART Web  
 

Hierbij verleent, Hereby grants, 

 

Naam gevolmachtigde/Name  authorized person 

 

 

Bedrijf of instelling/Company or intsitution 

 

 

Adres/Address 

 

 

Postcode/Postal code 

 

 

Plaats/City 

 

 

Land / Country 

 

 

BTW nummer /VAT number 

 

 

IBAN-Nr 

 

 

BIC: 

 

 

Ordernummer / Purchase order number 

 

 

Inschrijvingsnummer kamer van koophandel / 

number of Registration Chamber of Commerce 

 

 

 

 

een machtiging tot automatische incasso, eens 

per maand, aan Back2B6 BV, Incassant-ID: 

NL56ZZZ273499550000; Mackaystraat 44, 2613 

WL te Delft NL, tot wederopzegging. 

 

Deze machtiging betreft de facturering voor het 

gebruik van SMART-Web volgens de tarieven 

zoals weergegeven op de site www.back2b6.net. 

Het gefactureerde bedrag wordt omstreeks de 

21
e
 van de rekening afgeschreven.  

 

Dit formulier is te vinden op www.back2b6.net, 

in combinatie met het formulier intrekken 

machtiging automatische incasso. Elk verzoek tot 

intrekken van de automatische incasso wordt 

beschouwd als het stopzetten van het contract 

aan het einde van die maand. 

a pre-authorized debit once a month, to 

Back2B6 BV, Creditor-ID: 

NL56ZZZ273499550000; Mackaystraat 44, 2613 

WL te Delft NL, until further notice. 

 

This pre-authorized debit (PAD) is for using  

SMART-Web in accordance with the rates as 

shown at the site www. back2b6.net. The PAD 

will be effectuated around the 21st of the month 

of billing. 

 

 

This form can be found at www.back2b6.net, 

together with the form: Stop PAD. Any written 

request to stop the PAD is regarded as 

suspension of this contract for using SMART-web 

and will have effect at the end of that month.  
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Form 2013-09/contract en automatische incasso SEPA 

 

 

Door Back2B6 BV geïncasseerde bedragen 

kunnen tot 56 dagen na afschrijven door de 

gebruiker worden teruggeboekt en na 

schriftelijke mededeling. Terugboeken zonder 

opgave van reden, wordt begrepen als opzeggen 

van het contract en automatische incasso. 

Username en password worden geblokkeerd. 

 

Dit formulier volledig invullen, afdrukken, 

ondertekenen en MET BIJLAGEN verzenden naar  

Back2B6 BV, client registration 

Ronsseweg 117 

2803 ZS  Gouda, NL 

 

- STUUR EEN UITTREKSEL VAN DE KAMER 

VAN KOOPHANDEL MEE MET DIT 

FORMULIER  

 

 

 

 

Pre-authorized payments to Back2B6 can be 

reversed within 56 days and with written notice.  

A reversed payment without written notice will 

terminate the contract and the PAD. The 

username and passwords will be locked. 

 

 

 

Fill out this form, print, sign and send WITH 

ATTACHEMENTS to  

Back2B6 BV, client registration  

Ronsseweg 117 

2803 ZS  Gouda, NL.  

 

- ENCLOSE AN EXTRACT OF REGISTRATION 

FROM THE CHAMBRE OF COMMERCE   

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum/ Date 

             

 

 

 

             

Naam en handtekening rekeninghouder / name and signature bank account owner 


