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Vanaf 1-1-2014 verzenden wij onze facturen bij voorkeur in PDF-formaat per e-mail 
Al sinds 11 februari 2009 is het toegestaan dat bedrijven onderling elektronische facturen te versturen. 
Een groot voordeel is dat deze methode - zowel voor ons als voor u - goedkoper is en u deze documenten  
eenvoudiger kunt archiveren. Bovendien gaat het zoeken sneller. Ook kunt u in veel bank- en boekhoud-
programma’s inkoop- of verkoopfacturen koppelen en/of importeren waardoor het werk voor uw en ons 
backoffice bespaart. 

Wij verzoeken u op bijgaand formulier één of meer e-mail adressen te vermelden, zodat wij uw facturen 
aan het juiste e-mailadres kunnen versturen. 

Abonnementen uitsluitend met automatische incasso  
Heeft u nog geen incasso betalingscondities voor uw abonnement? Verleen ons die volmacht dan met 
het bijgaande formulier. Abonnementen voor domeinen, hosting, mail- en onderhoudsdiensten worden 
uitsluitend afgesloten met volmacht voor automatische (SEPA) incasso. De betalingstermijn van uw  
facturen wordt daarmee automatisch verlengd van 14 dagen naar 30 dagen. De betalingstermijn voor 
facturen voor producties of eenmalige diensten zijn altijd 14 dagen. Producties worden gepubliceerd 
(online gezet) nadat de factuur is voldaan. Bij automatische incasso kan de productie echter direct na uw 
vrijgave online gaan.  

Op uw factuur ziet u onderaan bij de betalingscondities of deze reeds wordt afgeboekt of dat u nog 
geen volmacht heeft afgegeven. Het kenmerk van de automatische incasso is uw klantnummer bij  
TOPFIND, dit nummer vindt u rechts bovenin op uw factuur.  
Het TOPFIND  “Incassant  ID nummer” is: NL20ZZZ050631130000.  
Ons IBAN Nummer is: NL42ABNA0546313892 

Vergeet niet uw incassovolmacht voor TOPFIND bij uw eigen bank in te vullen! 

Mocht u vragen hebben, neem dan graag even contact met ons op (ook na kantoortijd).  

Met vriendelijke groet,   

TOPFIND B.V. 
Afd. Administratie 
T: 0591 - 55 53 18 
F: 0591 - 5528 84 
E: administratie@topfind.nl  
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Invullen en per post /  fax (0591 – 5528 84) of e-mail (info@topfind.nl) terugzenden 

MACHTIGING SEPA INCASSO VOOR BEDRIJVEN 

Naam incassant:                                 TOPFIND B.V. 
Adres incassant:                                 Kolhoopstraat 10 
Postcode/woonplaats incassant:        7811 GE Emmen 
Land incassant:                                  Nederland 
Incassant-id:                                       NL20ZZZ050631130000 
 
Kenmerk machtiging:                          ……………………………  (dit is uw klantnummer op onze factuur) 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
 
TOPFIND B.V. om (doorlopend) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 
      af te schrijven (abonnementen 30 dagen, producties 14 dagen na facturatie-datum) en /of uw bank om doorlopend een 
      bedrag van uw rekening af te schrijven  overeenkomstig uw opdracht (en) aan / voor  TOPFIND B.V. 
 
      Geldig voor:  * a.u.b. aankruisen       abonnement(en)   en     productie-facturen* 
        
Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incasso transacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen recht 
het bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw rekening. 
U kunt dit doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden. 
 
Let op: uw bank mag de SEPA Incasso Bedrijven alleen van uw rekening afschrijven als u ook zelf de machtigingsgegevens 
heeft geregistreerd bij uw bank. Informeer eventueel bij uw bank hoe u dit kunt doen. 
 
Bedrijfsnaam:  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Voorletters + Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode/woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Land: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IBAN (rekeningnummer): …………………………………………………………………………………….……………………………. 
 
Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening:  
 

PDF facturen graag sturen aan volgend e-mail adres: ( meer adressen mogelijk ) 

Contactpersoon: ...............................................................................................Tel.: …............................................................... 

E-mailadres(sen): ....................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 


