
Mandaat SEPA Europese domiciliëring 
(naar de schuldeiser terugsturen) 

Avixi raadt haar klanten deze domiciliëring aan. Tijdig de sociale bijdragen betalen is uiterst 
belangrijk! Niet alleen de sociale zekerheid van u en uw gezin blijft daardoor gegarandeerd, 
maar u vermijdt ook hoge intresten en kosten. De domiciliëring wordt gegarandeerd, maar u 
vermijdt ook hoge intresten en kosten. De domiciliëring wordt uitgevoerd net voor de vervaldag. 

Identificatie van de schuldeiser  

avixi sociaal verzekeringsfonds vzw 
Zeutestraat 2B 

2800 Mechelen 
België 

Schuldeiser Identificatienummer  :  BE68 ZZZ 0410268329 

Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan (A) de schuldeiser om een opdracht 
te sturen naar uw bank teneinde een bedrag van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag 
van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van de schuldeiser. 
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een 
verzoek tot terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening 
worden ingediend. Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat. 
Alle velden zijn verplicht. 

Mandaat Identificatie (In te vullen door de schuldeiser)

Mandaat-referte :    Nationaal nummer :      

Beschrijving onderliggend contract : Betaling sociale bijdrage Sociaal Statuut der 
Zelfstandigen 
Type betaling:  terugkerend      of  eenmalig 

(mag meerdere malen gebruikt worden)     (mag slechts voor een betaling dienen) 

Identificatie van de schuldenaar (In te vullen door de schuldenaar)

Naam: 

Adres: 

Postcode: Stad: 

Land: 

(U kunt uw IBAN rekeningnummer en BIC code als info op uw rekeningafschriften vinden) 

Rekeningnummer (IBAN): 

Uw bank BIC code: 

(BIC, maximum 11 karakters, niet verplicht in België) 

Datum: Plaats: 

Naam: 

  Handtekening 

avixi sociaal verzekeringsfonds vzw • caisse d’assurances sociales asbl

Mechelen • Zeutestraat 2B • B-2800 Mechelen • T 015 45 12 60 
Brugge • Torhoutsesteenweg 384 • B-8200 Brugge • T 050 40 65 65 
Brussel • Kolonel Bourgstraat 113 • B-1140 Evere • T 02 743 05 10  
Hasselt • Geraetsstraat 18 bus 2 • B-3500 Hasselt • T 011 22 27 46
info@avixi.be • www.avixi.be • ON/NE 0410268329 • RPR Antwerpen
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