Automatische incasso
aanvragen, wijzigen of stoppen
U kunt gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. U machtigt de gemeente
dan om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Met dit formulier kunt bij u bij
Meerinzicht een automatisch incasso aanvragen, stoppen of uw rekeningnummer wijzigen.
Kijk voor meer informatie op www.meerinzicht.nl/automatischincasso.
Inleveren
Stuur dit formulier, volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening naar:
Invorderingsambtenaar van Meerinzicht, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk.

1. Persoonsgegevens
Een wijziging of aanvraag kan alleen worden aangevraagd door degene die een aanslag ontvangt (belastingschuldige).
Voorletter(s) en achternaam
Geslacht		 o Man

o Vrouw

		

Geboortedatum		 		

Burgerservicenummer		 		
Adres		
Postcode/Woonplaats		
Telefoonnummer		
E-mailadres		

2. Wat wilt u aanvragen?
a.

Voor welke gemeente wilt u een wijziging of automatische incasso aanvragen?

		 o Ermelo				
		 o Harderwijk				
		 o Zeewolde
			
b.

Welke wijziging wilt u aanvragen:

		

- Automatisch betalen aanvragen				

o Ja

o Nee

		

- Rekeningnummer wijzigen				

o Ja

o Nee

		

- Stoppen met automatisch betalen			

o Ja

o Nee

Vanaf welke datum wilt u uw wijziging laten ingaan?		

...... /...... /............

c.

Als u een machtiging afgeeft voor een automatische incasso, dan wordt per maand een deel van de gemeentelijke
belastingen van uw rekening afgeschreven. Dit gaat in principe in 10 termijnen.

Meerinzicht
Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk
E contact@meerinzicht.nl
I www.meerinzicht.nl

Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Gemeente Zeewolde

T (0341) 567321
T (0341) 411911
T (036) 5229522

Meerinzicht is de
samenwerking van de
gemeenten Ermelo,
Harderwijk en Zeewolde
022/miz

3. Wat is uw rekeningnummer?
Als u uw rekeningnummer wilt wijzigen, vul dan uw nieuwe rekeningnummer in.
(Nieuw) Rekeningnummer (IBAN)

							

Rekening staat op naam van		

							

Plaats											

					
4. Ondertekening
Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met het feit
dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in de persoonsregistratie.

Plaats:
Datum:

Handtekening:

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor het doel
vermeld op dit formulier. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer bewaard dan het doel
waarvoor zij zijn verstrekt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van  
Meerinzicht.

