
Overeenkomst EuroShell kaart of lokale pas

(Bedrijfs)gegevens: 

Naam:

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het volgende:

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, de machtiging aan OQ value om de bedragen die zij te vorderen heeft ter zake van    
levering van producten/diensten onder vernoemde datum te incasseren van zijn/haar bankrekening. 

Ondergetekende is tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden voor (zakelijk) gebruik van OQ Value lokale tankpas of EuroShell 
tankpassen. (OQ value tankpas voorwaarden), waaronder de bepaling met betrekking tot het verzenden en gebruiken van 
persoonsgegevens. 

Wij behouden ons het recht voor handelsinformatie in te winnen of u een financiële zekerheid te vragen. 

Bij opzegging van deze overeenkomst dienen alle beschikbaar gestelde tankpassen geretourneerd te worden. Bij ingebreke blijven heeft 
OQ Value het recht om € 10,- per tankpas in rekening te brengen.

Bij verlies of diefstal van de tankkaart dienen wij direct in kennis te worden gesteld. Tot op het moment van aangifte blijft u persoonlijk 
verantwoordelijk voor de geleden schade van fraude. Daarnaast heeft OQ Value het recht om € 10,- in rekening te brengen voor een 
vervangende tankpas.

Na controle en goedkeuring van het aanvraagformulier maken wij de tankpassen aan, die u worden toegestuurd of overhandigd.

Bezoekadres:

Postcode + Plaats:

Factuuradres: (indien afwijkend)

Postcode + Plaats:

E-mail adres:

Telefoonummer:

Bankrekening/IBAN:

i.v.m. digitale factuur

BELANGRIJK:
- tankpas niet blootstellen aan overmatig zonlicht
- tankpas buiten bereik houden van elektrische en/of magnetische apparatuur (zoals mobiel, etc)

Stempel met bedrijfsnaam: Datum:  Handtekening: 

Door OQ Value in te vullen: Klantnr:   Accountmanger: 

Fee:  Ja  /  Nee Borg/ Bankgarantie:

Korting: onbemand: € 

bemand: € 

A.u.b. formulier invullen, printen, ondertekenen en retour sturen via mail of post. (info@oqvalue.nl) 



Bij de zakelijke Europese incasso moet u minimaal twee zaken regelen. 
1. U verstrekt een zakelijke (business-to-business) machtiging SEPA aan de incassant (uw leverancier).
2. U laat bij uw eigen bank registreren dat u deze machtiging daadwerkelijk heeft verstrekt.

• Laat dit formulier dat u heeft ingevuld en ondertekend, door de incassant naar uw bank1 sturen. U kunt dit ook zelf opsturen.
• Gebruik dit formulier niet als u aanvullende gegevens aan uw bank wilt doorgeven. Neem dan contact op met uw bank.
• De gegevens op dit formulier moeten overeenstemmen met de gegevens van de originele machtiging.
• Niet volledig ingevulde formulieren worden door de bank niet verwerkt.
• Pas nadat uw bank onderstaande gegevens gecontroleerd en geregistreerd heeft, kan de zakelijke Europese incasso worden uitgevoerd.
• Uw bank informeert u wanneer deze registratie succesvol voor u is afgerond.

Ondergetekende, 
Heeft aan de hieronder vermelde incassant een zakelijke (business-to-business) machtiging verstrekt en geeft opdracht aan zijn bank 
om de gegevens van deze machtiging te registreren (dit moet een zakelijke rekening zijn, neem bij twijfel contact op met uw bank).

1. Eigen	gegevens

Bedrijfsnaam : 

Adres : 

Postcode : 							Plaats: 

Ten laste van IBAN : N L

Contactpersoon : 

Telefoon : 

2. 	Gegevens	van	de	machtiging

Naam incassant : 

Incassant ID : 

Soort machtiging : Eenmalig/Doorlopend (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Maximum bedrag per incassotransactie

:  ja   nee €

:   (bedrag volledig uitgeschreven)

Kenmerk machtiging : 

3. Ondertekening
Dit document dient ondertekend te worden door de rekeninghouder(s) of gevolmachtigde(n).

Datum : Plaats: 

Naam 1 : Naam 2: 

Handtekening 1 : Handtekening 2: 

1   Voor Rabobank en Citibank kan dit formulier niet gebruikt worden. Klanten van deze banken kunnen de zakelijke Europese incasso alleen zelf registreren via internetbankieren. 

ING klanten dienen bij voorkeur de machtiging zelf te registreren via ing.nl/b2bmachtiging

SEPA

B.
SE

PA
.0

8
2

.0
6

Zakelijke Europese incasso
Registratieformulier zakelijke (business-to-business) machtiging

Let	op!		Bij een zakelijke Europese incasso kunt u het geïncasseerde bedrag niet terug laten boeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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Kenteken Kenmerk EuroShell
Categorie

evt. pincode*
alleen mogelijk bij 

EuroShell
0     1     2     3

Aanvraagformulier EuroShell kaart of lokale pas
Pincode:  per kaart  /  per groep   (keuze omcirkelen)

NL / EU / lokaal

Categorieën
Categorie 0 : Alleen diesel en AdBlue
Categorie 1  : Alle brandstoffen en AdBlue
Categorie 2 : Brandstoffen, AdBlue, koelvloeistof, smeerolie, ruitenwisservloeistof
Categorie 3 : Alle brandstoffen en alle shopaankopen
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