
AANVRAAGFORMULIER TANKKAART OCTA+PASS VOOR ACLVB - LEDEN 
 

1. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (VUL DE ONTBREKENDE GEGEVENS AAN AUB) (*) 
 

Naam :  Voornaam :  
Straat :  Nr. :  Bus :  
Postcode :  Gemeente :  
Telefoon :  GSM :  
E-mail :   
Nationaal rijksregisternummer :  
ACLVB – lidnummer: 
 
Gewenst aantal tankkaarten OCTA+pass België : .......... stuks       OCTA+pass Benelux : .......... stuks 
 

2. FACTURATIE (VUL DE ONTBREKENDE GEGEVENS AAN AUB) 
  Ik verkies om mijn factuur enkel via e-mail te ontvangen. 

E-mail voor ontvangst facturen: 

 Naast mijn factuur via e-mail, wens ik ook om mijn originele factuur per post te ontvangen (€ 0,50/zending) 
 
De wetgeving in de inkomstenbelasting verplicht ons ertoe om in bepaalde gevallen informatie door te geven aan de Administratie 
der Directe Belastingen. Wij verzoeken u dan ook ons te laten weten in welke mate uw tankbeurten voor professionele doeleinden 
bestemd zijn:  geheel of gedeeltelijk      helemaal niet 

 
Ik verklaar de algemene voorwaarden op de achterzijde gelezen  
te hebben en ermee akkoord te gaan. 

 

3. MANDAAT EUROPESE DOMICILIERING SEPA - CORE 

OCTA+ Energie n.v.  -  BE91ZZZ0401934742 
Schaarbeeklei, 600  -  B-1800 Vilvoorde 

MANDAATREFERTE :                         -  VOOR EEN TERUGKERENDE INVORDERING 
 
Door dit mandaat te ondertekenen, geeft u toestemming  aan OCTA+ Energie een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 
te debiteren; en  aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van OCTA+ Energie. U kunt een 
Europese domiciliëring laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in uw overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. 
U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd. 
Uitdrukkelijke verzaking aan prenotificatie: Door dit mandaat te tekenen doet u afstand van de wettelijke prenotificatie en stemt u ermee in dat 
de debitering van uw tankbeurten de prenotificatie vervangt. 

Naam van de schuldenaar: ………………………………………………………………………………………… 
Straat en nummer: ……………………………………………………………………………………….. 
Postcode en gemeente: ………………………………………………………………………………………. 
IBAN-rekeningnummer: __________ - __________ - __________ - __________ 
BIC-code: _______________________ 
Nr van onderliggend contract: = uw klantnummer, 
    deze wordt later meegedeeld 
 
 
 (*) Uw gegevens worden opgeslagen in het klantenbestand van OCTA N.V. en zullen gebruikt worden in het kader van promotie voor de verkoop van onze producten. In 
overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van het privéleven, hebt u recht op toegang tot, wijzigen van of schrappen van deze gegevens. 
Deze kunnen worden overgedragen aan derden voor prospectie. Indien u dit niet wenst, zet u een kruisje in dit vakje :  
 
 
 

Origineel terug te sturen naar : OCTA+, Schaarbeeklei 600, 1800 Vilvoorde  

Handtekening

Handtekening (van schuldenaar) 

 
 
 
 

Datum + Plaats :  


