Aanvraagformulier abonnement Particulier
Gegevens abonnementhouder
Achternaam

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Postcode

Plaatsnaam

Adres

Telefoon

E-mailadres

Jouw abonnement

Geslacht

Huisnummer

M

Geboortedatum

Hulp nodig bij het invullen van je gegevens?

| Kijk op connexxion.nl

Voor alle abonnementen heb je een persoonlijke OV-chipkaart nodig.
Mijn persoonlijke OV-chipkaartnummer is*:

3 5 2 8

Heb je nog geen persoonlijke OV-chipkaart? vraag deze aan via www.ov-chipkaart.nl
Einddatum OV-chipkaart:

Ingangsdatum abonnement (houd
rekening met circa twee weken levertijd):

Hieronder kun je een abonnement kiezen. Zet een kruisje voor het abonnement dat je wilt ontvangen.
Vul alleen de centrumzone en sterwaarde in wanneer er een grijs blokje achter het abonnement staat.
Soort abonnement
Jaarabonnement IJsselmond (2-ster)

Centrumzone

Sterwaarde

Jaarabonnement Zeeland
Randstad Noord Zone Abonnement Jaar
Regio Jaarabonnement (Randstad Zuid)
Amstelland Vrij Jaar

Brabant Altijd Vrij Jaar

Breng Vrij Jaar

Breng Vrij plus Jaar

Dal Vrij Oost Bus en Trein Jaar
Dal Vrij Oost Bus Jaar

IJsselmond Altijd Vrij Jaar
Netabonnement Jaar
Zaanstreek Vrij Jaar

Ga verder op pagina 2 voor de betalingswijze, doorlopende machtiging SEPA en akkoordverklaring.

* Let op: vergeet niet je persoonlijke OV-chipkaartnummer volledig in te vullen!
01012017

V

Betalingswijze en doorlopende machtiging SEPA
Betalingswijze
Ik betaal het verschuldigde bedrag in tien maandelijkse termijnen vooraf via automatische incasso.
Daarnaast wordt bij de eerste incasso eenmalig € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
Gegevens incassant | Connexxion Openbaar Vervoer NV, Postbus 224, 1200 AE Hil versum. Incassant ID: NL40ZZZ340015680000
Het machtigingskenmerk wordt na verwerking van je aanvraag op je factuur bekendgemaakt.
Machtiging | Door ondertekening van dit formulier geef je aan Connexxion Openbaar Vervoer NV toestemming om, inzake overeengekomen personenvervoer,
aan je bank doorlopende incasso-opdrachten te sturen en aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Connexxion Openbaar Vervoer NV. Wij brengen je minimaal drie dagen van tevoren op de hoogte van het bedrag en de datum van afschrijving. Ben je het niet eens
met de afschrijving dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Gegevens rekeningh0uder/betaler
IBAN Rekeningnummer
BIC

Voorletter(s)
Adres

Achternaam

Postcode
Telefoon

Huisnummer

Plaatsnaam

E-mailadres
Datum

Plaats

Handtekening betaler

Akkoordverklaring
Door ondertekening van dit formulier bevestig je kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met de voorwaarden zoals die verbonden zijn aan dit
abonnement: de productvoorwaarden van het desbetreffende abonnement, de Algemene voorwaarden openbaar stads- en streekvervoer en de Algemene
Voorwaarden OV-chipkaart (lees meer op connexxion.nl/voorwaarden). Je geeft Connexxion Openbaar Vervoer NV toestemming om de onderstaande gegevens
te gebruiken voor het vervaardigen van je jaarabonnement, het doorvoeren van wijzigingen of beëindigen van je abonnement en om een verlengingsaanbod te
doen. Connexxion verwerkt je gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op connexxion.nl/privacy is het
privacy statement te vinden welke van toepassing is. Voor meer informatie over Connexxion en haar dienstverlening, zie connexxion.nl.

Dit formulier is door mij naar waarheid ingevuld
Datum

Plaats

Handtekening
(ouder of voogd indien jonger dan 18 jaar
en ongehuwd)

Stuur het volledig ingevulde formulier naar:
Connexxion Afdeling OV-abonnementen, Antwoordnummer 2125, 8270 WB IJsselmuiden
(postzegel niet nodig.) Of scan het formulier en stuur het naar abonnementen@connexxion.nl

