
INSCHRIJFFORMULIER FIJNER RIJDEN PAS

Aanhef *  Dhr.   Mevr.

Voorletters *   Tussenvoegsel(s)  

Achternaam * 

E-mailadres *

Adres *  Huisnummer 

Postcode *   Woonplaats  

Telefoonnummer   Geboortedatum   

kenteken * 

REKENINGGEGEVENS

Rekeningnummer * 

IBAN 

 Deze kan Van den Udenhout opzoeken als het rekeningnummer bovenstaand is ingevuld

Ondergetekende verklaart bij deze een Fijner Rijden Pas aan te vragen bij Autobedrijf van den Udenhout B.V., zulks 
voor de duur van 1 jaar zulks met een stilzwijgende verlenging. 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft ondergetekende toestemming aan Autobedrijf van den Udenhout 
B.V. om doorlopende incasso opdrachten te sturen aan de bank en tevens de bank van ondergetekende om 
doorlopend maandelijks een bedrag ad. € 5,95 van bovenstaande rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van  Autobedrijf van den Udenhout B.V.         Betaling per jaar € 71,40

Als ondergetekende het niet eens is met deze afschrijving dan heeft deze de mogelijkheid de incasso te laten  
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met de bank (vraag de bank naar de voorwaarden). 
Ondergetekende verklaart een afschrift van de Algemene Voorwaarden Fijner Rijden Pas te hebben gelezen (zie 
udenhout.nl/fijnerrijdenpas) en deze onverkort te accepteren. 

Ik meld me aan voor de Van den Udenhout nieuwsbrief  *   Ja              Nee
Ik ontvang graag de laatste aanbiedingen en acties *   Ja              Nee

Incassant ID NL22ZZZ160322570000      

Reden betaling Fijner rijden pas

Kenmerk machtiging 
kenteken invullen

* De velden met * zijn verplicht. 

U kunt dit volledig ingevulde formulier mailen naar fijnerrijdenpas@udenhout.nl

Plaats *   Handtekening * graag met pen invullen na het afdrukken van het formulier:

Datum * 

FIJNERRIJDEN
pas

Afdrukken

VAN DEN UDENHOUT 
FIJNER RIJDEN PAS
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