AANVRAAG HUUR VALLEILIJN E-BIKE
Formulier volledig ingevuld opsturen naar: Connexxion Openbaar Vervoer NV,
Valleilijn e-bike project, Westervoortsedijk 4, 6827 AS Arnhem

Gegevens huurder E-Bike
Voorletter(s):

Achternaam:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Plaatsnaam:

Geslacht M / V

Geboortedatum:

Telefoon:

E-mailadres:

Ingangsdatum huur e-bike:
Huurkosten E-Bike:

€ per/maand

Onderhoud (optioneel, € 9 per maand): JA / NEE

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Totale huurkosten:

€ per/maand

Betalingswijze
Ik betaal het verschuldigde huurbedrag in maandelijkse termijnen vooraf via automatische incasso.

Doorlopende machtiging SEPA
Gegevens incassant
Connexxion Openbaar Vervoer NV, Postbus 224, 1200 AE Hilversum. Incassant ID: NL40ZZZ340015680000. Het kenmerk
van deze machtiging wordt u na verwerking van dit formulier bekend gemaakt middels de factuur.
Machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan Connexxion Openbaar Vervoer NV toestemming om, inzake
overeengekomen huur e-bike, aan uw bank doorlopende incasso-opdrachten te sturen en aan uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Connexxion Openbaar Vervoer NV. Wij brengen u
minimaal drie dagen van te voren op de hoogte van het bedrag en de datum van afschrijving. Bent u het niet eens met de
afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gegevens rekeninghouder/betaler
IBAN Rekeningnummer:
BIC:
Voorletter(s):

Achternaam:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Plaatsnaam:

Telefoon:
E-mailadres (voor factuur)
Datum

Handtekening betaler:

Plaats
Akkoordverklaring
Door ondertekening van dit formulier bevestigt u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden
zoals die verbonden zijn aan de huurovereenkomst. U geeft Connexxion Openbaar Vervoer NV toestemming om de
onderstaande gegevens te gebruiken voor het opstellen van de e-bike huurovereenkomst, het doorvoeren van wijzigingen of
beëindigen van uw e-bike huurovereenkomst en om een verlengingsaanbod te doen. Connexxion verwerkt uw gegevens in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit formulier is door mij naar waarheid ingevuld.
[ ] Op uw gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Indien u door Connexxion wenst te
worden geïnformeerd over aanbiedingen, wijzigingen in de dienstregeling e.d., kruis dan dit vakje aan

Datum
Plaats

Handtekening (ouder of voogd indien jonger dan 18 jaar en ongehuwd)

