
Geachte mevrouw, meneer,

Tijdens het verloop van de domiciliëringsprocedure, herinneren wij er u aan dat het noodzakelijk is, dat u een kopie van dit  
document naar uw bank stuurt. Dit kan u per post of per e-mail naar uw instelling sturen.

Wij herinneren er eveneens ook aan dat het origineel naar ons moet toegestuurd worden. Zodat deze op iedere moment  
geraadpleegd kan worden op het volgende e-mailadres: comptabilite@fti.fr.

FTI TICKETSHOP S.A.S.

FTI Ticketshop S.A.S. 18, rue de Mulhouse – F- 68300 Saint-Louis

FTI Ticketshop S.A.S. 18, rue de Mulhouse – F- 68300 Saint Louis – Téléphone +33 (0) 3 89 91 12 80
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Coordonnées bancaires : FR76 3008 7332 8100 0201 5740 108 BIC: CMCIFRPP



Door ondertekening van dit maandaatformulier geeft u toestemming aan (A) FTI TICKETSHOP S.A.S., een opdracht te sturen naar uw bank  
om een bedrag van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van  
FTI TICKETSHOP S.A.S.

Dit mandaat is uitsluitend bedoeld voor betalingen tussen bedrijven. U hebt geen recht op terugbetaling nadat uw rekening is gedebiteerd, 
maar u hebt tot de vervaldag  het recht om uw bank te verzoeken uw rekening niet te debiteren.

Vult u a.u.b. alle met * gemarkeerde velden in.

+ Mandaatreferte – in te vullen door de schuldeiser (RUM, nummer van uw agentschap)* :   

+ Uw naam * :     
 Uw naam / Naam van de Rekeninghouder(s)

+ Uw adres * :    
 Straat en huisnummer 

   
 Postcode / Plaats 

   
 Land

+ Uw rekeningnummer * : 

	00000000000000000000000000000000 
   Rekeningnummer  - IBAN (International Bank Account Number)

	00000000000 
    SWIFT  - BIC (Bank Identifier code)

+ Naam van Schuldeiser * :    
 Naam Schuldeiser 

   
 Schuldeisersidentificatie 

    
 Straat en huisnummer 

   
 Postcode / Plaats 

    
 Land

+ Type betaling * :   T Terugkerende invordering
 £ of Eenmalige invordering
+  Plaats en datum  

van ondertekening * :       000000000	
  Plaats                                                                   Datum (JJ  MM  AAA)

    
 Gelieve hier uw handtekening te plaatsen

Details met betrekking tot de onderliggende relatie tussen de Schuldeiser en de Rekeninghouder – uitsluitend bedoeld ter informatie.

MANDAAT SEPA B2B  
EUROPESE DOMICILIËRING

FTI TICKETSHOP S.A.S

FR55ZZZ675401

18, RUE DE MULHOUSE

68300 / SAINT-LOUIS

FRANCE

+ Identificatie-code Rekeninghouder :    
             Voor bedrijven: schrijf hier het  referentienummer op waarvan u wilt dat dit door uw bank wordt vermeld.

+ Persoon namens wie de betaling wordt gedaan

     
 Naam van de oorspronkelijke Schuldenaar: Indien u een betaling doet met betrekking tot een overeenkomst tussen {NAAM VAN SCHULDEISER} en een andere persoon (bijvoorbeeld wan    
 neer u een rekening betaalt voor iemand anders) a.u.b. naam van de andere persoon hier invullen.

   
 Indien u betaalt namens uzelf, niets invullen

   
 Naam van de oorspronkelijke Schuldeiser: De Schuldeiser is verplicht dit veld in te vullen indien ingevorderd wordt ten behoeve van een andere partij.

   
 Identificatiecode van de oorspronkelijke Schuldeiser

+ Met betrekking tot het contract
     
 Identificatienummer van het onderliggende contract

   
 Omschrijving van het contract

Notitie: Uw rechten beschreven op dit mandaat vindt u eveneens terug bij uw bankinstelling.

De informatie beschreven in dit mandaat, dient ingevuld te worden, zijn bovendien enkel bestemd voor de leverancier en de klant. Deze laatste kan veranderingen 
aanbrengen volgens het artikel 38 van de Franse we n°78-18 van 6 januari 1978 op informatie, documenten en vrijheid

Gelieve het formulier terug te sturen naar : FTI Ticketshop S.A.S. – 18, rue de Mulhouse – 68300 SAINT-LOUIS  Alleen voor gebruik door de Schuldeiser


