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Toelichting 

Bij verhuizing, waarbij de installatie alleen van eigenaar verwisseld, dient een nieuw certificaat 
aangevraagd te worden. De kosten voor het opnieuw uitgeven van het certificaat worden via de 
incasso opdracht van de nieuwe eigenaar geïnd. Dit formulier, een volledig ingevuld incassoformulier 
en een fotokopie van de bankpas verstuurt u naar info@zonzekerzonderzorgen.nl of per post naar 
Stichting Garantiefonds ZonZeker, H. Roland Holst straat 30, 3207WZ Spijkenisse. 

Gegevens huidig Certificaat 
Huidige certificaatnummer : 
Installatie datum  :  
Piekvermogen installatie : 
Ten name van    :  
Adres opstelling  :  
Installateur   :  
Certificaat type *  :   ZonZeker Basis   /    ZonZeker Extra 
 
Gegevens nieuw Certificaat 
Tenaamstelling    : 

Oude eigenaar verklaart 
 Er geen wijzigingen / onderhoud is gepleegd aan de installatie, behoudens onderhoud dat is 

uitgevoerd door de ZonZeker Installateur 
 Het oude certificaat te zullen vernietigen nadat het nieuwe certificaat is ontvangen 
 Alle bescheiden behorende bij de installatie over te hebben gedragen aan de nieuwe 

eigenaar 

Nieuwe eigenaar verklaart 
 Van de oude eigenaar de volgende documenten te hebben ontvangen: 

o Originele factuur 
o Opleverrapport / inschrijfformulier Stichting Garantiefonds ZonZeker 
o Bijhorende voorwaarden 

 Kennis te hebben genomen van de voorwaarden 
 Alle bijdragen aan de stichting via automatische incasso zullen worden afgeschreven. Voor 

het certificaat is dit eenmalig €50,=. Indien sprake is van een ZonZeker Extra certificaat, dan 
zal tevens een jaarlijkse bijdrage worden afgeschreven. Het exacte bedrag staat op het 
aanmeldformulier. 

LET OP: Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, voorzien van een incassoformulier 
en een kopie van de bankpas, worden in behandeling genomen.  

Ondertekening 
Oude eigenaar      Nieuwe eigenaar 
       Emailadres : 
Naam  :     Naam  : 
Datum  :     Datum  : 
Plaats  :     Plaats  : 
Handtekening :     Handtekening :  
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Naam incassant:                          Stichting Garantiefonds ZonZeker 
Adres incassant:                           H.Roland Holst straat 30 
Postcode/woonplaats incassant:  3207WZ Spijkenisse  
Land incassant:                             Nederland  

Incassant-id:                                NL13ZZZ655421420000 
Kenmerk machtiging                    ………………………………….. 
(Certificaatnummer) 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:   
 Stichting Garantiefonds ZonZeker om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schrijven en  
 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Stichting Garantiefonds ZonZeker.  
 Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden, en raadpleeg de voorwaarden 
voor certificaathouder van Stichting Garantiefonds ZonZeker. 

Naam en voorletters:          …………….…………………………………………………………………………….   
Adres:                                        ………………………………………………………………………………………….. 
Postcode/woonplaats:               ………………………………………………………………………………………….. 
Land:                                         ………………………………………………………………………………………….. 
IBAN (rekeningnummer):          ………………………………………………………………………………………….. 
  
Plaats                                     datum    Handtekening   
 

……………………………..     …………….      ……………………………………………………………………….. 
 

  

 

 

  
  

  

Machtiging doorlopende SEPA Incasso   

Algemeen   

  


