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Voorbeeld B.V.
T.a.v. de heer A. Achternaam
Voorbeeldstraat 1
1234 AB Fictiestad
Nederland

Onderwerp:  Stornering automatische incasso
Datum:   14 juni 2019

Geachte mevrouw/heer,

Voor het betalen van facturen heeft u de Kamer van Koophandel gemachtigd bedragen via automatische
incasso van uw rekeningnummer NL00RABO0000000000 af te boeken. De automatische incasso voor
factuurnummer 123456789012 met factuurbedrag € 25,40 kon niet worden uitgevoerd.

Als het rekeningnummer onjuist is, verzoeken wij u vriendelijk het juiste rekeningnummer door te geven
op onze website via www.kvk.nl/contact. Via Betalen en facturen kunt u via de vraag “Hoe wijzig ik mijn
rekeningnummer?” een formulier invullen, zodat wij in het vervolg correct kunnen incasseren.

Deze factuur zal echter niet meer geïncasseerd worden. Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag van
€ 25,40 binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief over te maken op rekeningnummer
NL31DEUT0319810577 met vermelding van factuurnummer 123456789012.

Met vriendelijke groet,
Debiteurenadministratie

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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