
 
 

 

 

 
Voor u als lid van de VVD willen we het zo gemakkelijk mogelijk maken. Met dit formulier machtigt u de VVD 
om uw contributie automatisch te incasseren. U hebt dan geen omkijken naar uw betaling. De contributie 
wordt altijd op tijd betaald, ook in de vakantie.  De automatische incasso is voor u en voor ons het 
gemakkelijkst. Druk dit formulier af en stuur het volledig ingevuld, in een gesloten envelop zonder postzegel, 
aan: 

VVD, Antwoordnummer 1877, 2501 WB  Den Haag 

DOORLOPENDE INCASSO MACHTIGING 
 
Met dit formulier machtigt u de VVD als oorspronkelijke incassant. 
 
Naam   Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Adres   Mauritskade 21 
Postcode en plaats 2514 HD  Den Haag 
Land   Nederland 
 
De VVD heeft de uitvoering van de incasso uitbesteed aan payment service provider Buckaroo BV. Daarom 
treft u die naam aan op uw bankafschrift en tevens op dit formulier. 
 
Naam incassant Buckaroo Stichting Derdengelden 
Incassant-ID  NL39ZZZ302317620000 
Adres   Zonnebaan 9 
Postcode en plaats 3542 EA  Utrecht 
Land   Nederland 
Reden van betaling Contributie VVD 
Kenmerk machtiging Dit kenmerk wordt vastgesteld na verwerking van dit formulier 

Betaalfrequentie  Per maand  Elk half jaar  Jaarlijks 

 

Gelieve onderstaande in blokletters in te vullen 

Voorletter(s) en naam  ..................................................................................................................................  

Straat en huisnummer  ..................................................................................................................................  

Postcode en plaats  ..................................................................................................................................  

Land  ..................................................................................................................................  
 
 
IBAN 

Plaats ……………………………………………………… Datum   ………………………
   

 

Handtekening  ..............................................................................  
 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de VVD om incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven en tevens toestemming aan uw 
bank om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de VVD. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
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