Machtiging
Incasso betalingsregeling ov-boete
Dit formulier
Met dit formulier geeft een andere betaler toestemming voor een
automatische incasso voor een betalingsregeling voor een ov-boete.
Opsturen
De aanvrager van de betalingsregeling moet het ingevulde en
ondertekende formulier uploaden bij de aanvraag voor een
betalingsregeling in Mijn DUO.
Meer informatie
duo.nl

						1

Gegevens ov-boete
Achternaam

1.1 De ov-boete staat op naam van

|											
Voornaam																	Overige voorletters

|																			|			
Burgerservicenummer

		
€ 135,-

1.2 	De ov-boete wordt betaald met
een termijnbedrag van

						2

€ 45,-

Machtiging voor automatische incasso
In te vullen door degene die de ov-boete gaat betalen voor de student. Stuur een bewijsstuk mee als er sprake is van
curatele of bewind.
Door deze doorlopende machtiging in te vullen en te ondertekenen, geeft u toestemming aan DUO om maandelijks een
termijn voor de bij vraag 1 genoemde ov-boete van uw rekening af te schrijven. Ook geeft u toestemming aan uw bank
om deze incasso-opdracht uit te voeren.

2.1 Rekeningnummer (IBAN)		

|

		

> Dit mag geen spaarrekeningnummer zijn.
> U kunt hier ook een niet-Nederlands rekeningnummer binnen het SEPA-gebied invullen. Vul in dat geval ook de BIC in.

BIC

|
Achternaam en voorletters/naam organisatie								

2.2 Op welke naam staat dit
rekeningnummer?

|																			
Dag			Maand		Jaar														

2.3 Datum en ondertekening

						
Handtekening rekeninghouder												

|

8768 sfs 001

MI

Toelichting
Bij 2

Automatische incasso

Bent u het niet eens met een incasso? Dan kunt u deze binnen 56
dagen laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank.
Een terugboeking van een incasso kan gevolgen hebben voor de
betalingsregeling.

Alle zaken regelen?
U heeft met dit formulier de machtiging voor het betalen van de
ov-boete geregeld. Wilt u álle zaken bij DUO kunnen regelen voor
deze student? Vul dan ook het formulier Machtiging in, dat u kunt
downloaden van duo.nl.

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke
taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u
recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

