Automatisch betalen

Automatische incasso aanvragen of wijzigen:
doorlopende SEPA-machtiging
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Met dit formulier vraagt u automatische incasso aan. Hiermee geeft u het CAK toestemming om de eigen
bijdrage automatisch af te schrijven. Wordt de eigen bijdrage al afgeschreven via automatische incasso?
Dan kunt u dit formulier ook gebruiken om het rekeningnummer voor automatische incasso te wijzigen.

Wat moet u doen?
•

Vul dit formulier helemaal in en zet uw handtekening. Wij verwerken alleen aanvragen die compleet
zijn ingevuld en per post zijn verstuurd.

•

Bent u een nieuwe bewindvoerder of curator? Stuur dan een kopie mee van de beslissing van de
rechter dat u als bewindvoerder of curator bent aangesteld.

Klantgegevens
Vul hier alleen gegevens in van de persoon die hulp of ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt.
Voorletter(s)

Tussenvoegsel

Achternaam
Straatnaam
Huisnummer

Toevoeging

Postcode
Woonplaats
Burgerservicenummer (BSN)

Betaalgegevens
Vul hier alleen gegevens in van de persoon die de eigen bijdrage betaalt (rekeninghouder).
Voorletter(s)

Tussenvoegsel

Achternaam
Rekeningnummer (IBAN)
BIC van buitenlandse bank *
* alleen invullen bij niet-Nederlands rekeningnummer.
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Handtekening betaler
Let op: een handtekening is nodig van de persoon die de eigen bijdrage betaalt (rekeninghouder).
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geef hierbij toestemming:
•
aan het CAK om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag
van mijn rekening af te schrijven;
•
en aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven dat
overeenkomt met de opdrachten van het CAK.
Plaats
Datum (dd/mm/jjjj)
Handtekening

Handtekening bewindvoerder of curator
Bent u bewindvoerder of curator? Vul dan ook onderstaande velden in en zet uw handtekening.
Als bewindvoerder of curator verklaar ik dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en geef ik
hierbij toestemming om de eigen bijdrage via automatische incasso te betalen.
Naam kantoor
Naam bewindvoerder of curator
Plaats
Datum (dd/mm/jjjj)
Handtekening

Opsturen
Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar:
CAK
Antwoordnummer 93089
2509 VB Den Haag (een postzegel is niet nodig)
Let op: bent u een nieuwe bewindvoerder of curator? Stuur dan een kopie mee van de beslissing
van de rechter dat u als bewindvoerder of curator bent aangesteld.
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Goed om te weten
Informatie over automatisch betalen
Automatische incasso starten
U ontvangt van ons een brief wanneer wij uw aanvraag voor automatisch betalen hebben
verwerkt. De nieuwe betaalwijze staat dan ook op uw factuur.
Let op: staat de juiste betaalwijze nog niet op uw factuur? Dan wordt deze factuur nog niet
automatisch betaald. Tot die tijd vragen wij u de eigen bijdrage voor deze facturen zelf aan ons
over te maken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Wanneer wordt de eigen bijdrage afgeschreven?
De eigen bijdrage wordt rond de 25e van de maand van uw rekening afgeschreven. Heeft u een
keer onvoldoende saldo? Dat kan gebeuren. Wij proberen het 15 dagen later nog eens.
De eigen bijdrage wordt altijd per factuur afgeschreven. Is uw eigen bijdrage bijvoorbeeld €19,per maand? Dan wordt dit bedrag voor elke factuur apart van uw rekening afgeschreven. Ook als
u meerdere facturen in één keer ontvangt.

Rekeningnummer wijzigen
Een nieuw rekeningnummer voor automatisch betalen kunt u alleen aan ons doorgeven via dit
formulier. Hiervoor hebben wij een ingevuld formulier nodig met handtekening van de betaler
(rekeninghouder).

Oneens met afschrijving (terugboeking)
Bent u het niet eens met een afschrijving? Dan kunt u dit laten terugstorten op uw rekening.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.

Automatische incasso stopzetten
Wilt u de facturen van het CAK niet meer via automatische incasso betalen? Dan kunt u dit aan
ons doorgeven via het contactformulier op de website of door telefonisch contact op te nemen.
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen.

Gegevens CAK - incassant

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag.

Bezoekadres (geen postadres)		
CAK				
Prinses Beatrixlaan 7			
2595 AK Den Haag
Nederland

Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur.

Incassant-ID
NL23ZZZ568067870000
Het incassant-ID ziet u ook terug bij elke

Telefoonnummer Wmo
0800 – 1925 (gratis)

afschrijving.				

Telefoonnummer Beschermd wonen - Wmo

Contactformulier
www.hetcak.nl/contact

0800 – 0087 (gratis)

		

