
Om de wijziging van uw incassonummer te kunnen verwerken, ontvangen wij graag onderstaande 

SEPA machtiging volledig ingevuld en ondertekend retour. Deze machtiging geldt voor automatische 

afschrijving van rente, aflossing en overige kosten voor uw lening.

Hoe gebruikt u dit formulier?
1. Vul het formulier in op uw computer of tablet. 

2. Print het formulier. 

3. Zet uw handtekening met pen op het geprinte formulier. 

4.  Scan het formulier of maak een goede foto en e-mail deze naar service@florius.nl.  

Of stuur het geprinte formulier naar ABN AMRO Hypotheken Groep,  

t.a.v. afdeling Advies & Service, Postbus 1700, 3800 BS AMERSFOORT. 

Machtiging doorlopende SEPA Incasso 

Naam incassant ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.

Adres incassant Netwerklaan 52

Postcode/woonplaats incassant 3821 AG Amersfoort

Land incassant Nederland

Incassant-ID NL42ZZZ080242850000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

  ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. om namens Florius doorlopend incasso-opdrachten te sturen 

naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.

  Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 

van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.

Bent u het niet eens met deze afschrijving? U kunt de afschrijving laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gegevens rekeninghouder(s)

Leningnummer 

Naam en voorletters 1e rekeninghouder 

Naam en voorletters 2e rekeninghouder 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Land Nederland

IBAN (Rekeningnummer)* 

* Het IBAN moet op naam staan van de hypotheekgever(s).

Mutatieformulier Wijziging incassonummer



Wilt u het bedrag van twee rekeningnummers laten afschrijven? Vul dan hieronder beide 

rekeningnummers in en geef aan welk percentage (%) van welk rekeningnummer moet worden 

afgeschreven. Het totaal moet 100% zijn. 

IBAN 1 (rekeningnummer)*  % 

IBAN 2 (rekeningnummer)*  % 

* Het IBAN moet op naam staan van de hypotheekgever(s).

Ondertekening

Plaats  Datum 

Handtekening rekeninghouder 1 Handtekening rekeninghouder 2
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