
 

Machtigingsformulier 
 
Dit aanvraagformulier graag uitprinten, invullen en  
getekend opsturen of faxen naar: 
 
Petfinder Drenthe 
Willem Moesweg 8a 
7924 PA Veeningen 
Fax: 084-724 8767 
 

Uw gegevens 

Voorletters  O dhr.       O mevr. 

Achternaam  Tussenvoegsel  

Straat  

Huisnummer  Toevoeging  

Postcode  Woonplaats  

Geboortedatum dag          maand          jaar 

Rekeningnummer  O bank      O giro 

Telefoon overdag  

Telefoon avond  

E-mail adres  

Hoe en waar heeft u van Petfinder gehoord ?  Krant / Folder / TV / Anders: 

 

Uw huisdier(en) 

 Geb. jaar Naam Ras Kleuren Chipnr. / tatoeage 

hond / kat      

hond / kat      

hond / kat      

hond / kat      

hond / kat      

Bijzonderheden 
 
 
 

 
Ik heb de leveringsvoorwaarden gelezen. Hierbij machtig ik Petfinder Drenthe om de door mij verschuldigde kosten jaarlijks te 
incasseren. Indien incasso niet mogelijk is, zal een factuur worden verzonden. 
 
Kosten 1ste jaar  : per huisdier  € 110,- eenmalig (aansluitkosten € 50,- + € 60,- abonnement (€ 5,- maandelijks)) 
Uw 2e en volgende huisdieren op hetzelfde adres krijgen 25% korting op het abonnementsgeld. 
 
Kosten na het 1ste jaar : per huisdier  € 60,- per jaar (abonnement, excl. batterij) 
Uw 2e en volgende huisdieren op hetzelfde adres krijgen 25% korting op het abonnementsgeld. 
 
De contractduur is een jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging tot maximaal 8 weken voor prolongatiedatum. De aanvrager verklaart zich akkoord met de 
algemene- en leveringsvoorwaarden zoals op deze website. Op verzoek sturen wij u deze toe. Na betaling van de verschuldigde kosten wordt de Locator (zender in 
behuizing) binnen 5 werkdagen verstuurd. De startdatum van het abonnement is de datum waarop de Locator wordt verstuurd. 
 
Weigeringstermijn 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 30 dagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U kunt hiervoor bij het 
postkantoor of uw bank een gele Terugboekingskaart invullen. U kunt ook de automatische incasso stopzetten, gebruikt u dan de rode kaart Intrekking machtiging, welke u 
eveneens bij het postkantoor of uw bank kunt verkrijgen. 
 

Datum dag          maand          jaar 

 
Handtekening 
 

 

 


