Aanmeldingen en machtiging.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
E-mailadres:

1. Digitale post van JOOST.
Wij versturen een deel van onze post digitaal. Het voordeel van digitale
post is dat u deze vanaf elke computer kunt bekijken en terugzien. Dat is
goed voor het milieu en we besparen kosten. U kunt uw keuze op een later
moment altijd nog zelf aanpassen.

2. Aanmelding serviceabonnement.
Vindt u het ook zo vervelend als er wat kapot is in uw woning? En wilt u ook
liefst dat het zo snel mogelijk gemaakt wordt? Met zo min mogelijk kosten?
Wij bieden u de oplossing met ons serviceabonnement. Hiermee zorgen wij
ervoor dat werkzaamheden door ons gratis worden uitgevoerd. De abonnementskosten bedragen € 3,75 per maand. Uw aanmelding is pas actief
wanneer wij de aanmeldkosten hebben ontvangen. Ons rekeningnummer is
NL10 RABO 0108 8096 25. Vermeldt u in de omschrijving uw adres en de tekst
‘serviceabonnement’? Hoe sneller u betaalt, hoe eerder u deelneemt.

Ja, ik ontvang mijn post graag digitaal.
Nee, ik ontvang alle poststukken liever per post.
Datum:		

Handtekening:

Ja, ik meld me aan voor het serviceabonnement
Nee, ik meld me niet aan voor het serviceabonnement.
Houd u er rekening mee dat wanneer u later instapt,
u naast de abonnementskosten eenmalig € 25,- aan
instapkosten betaalt.
Datum:		

Handtekening:

3. Machtiging automatische afschrijving.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Woonstichting
JOOST om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een

Naam incassant:

Woonstichting JOOST

bedrag van uw rekening af te schrijven wegens huur incl. servicekosten en uw

Adres incassant:

Postbus 825

bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van Woonstichting JOOST. Als u het niet eens bent met deze

Woonplaats incassant: Boxtel

afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken

Incassant ID:

NL52ZZZ160248250000

na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Postcode incassant

5280 AV

Land incassant:

Nederland

Naam:

Kenmerk machtiging:

Adres:
Postcode:

Datum:		

Plaats:

Woonplaats:
Land:
Rekeningnummer (IBAN):

Handtekening:

Bank identificatie (BIC)*

4. Toestemming Brabant Water.
In verband met het aanmelden van de waterstand heeft Brabant Water uw gegevens nodig. JOOST kan uw gegevens (naam, adres,
e-mailadres, bankrekeningnummer en waterstand) als service voor u aan Brabant Water doorgeven als u daar toestemming voor geeft.
Na aanmelding kunt u bij Brabant Water aangeven op welke wijze u wilt betalen.
Ja, ik geef JOOST toestemming voor het eenmalig verstrekken van mijn gegevens aan Brabant Water.
Mijn bankrekeningnummer is
Nee, ik geef geen toestemming en zorg zelf binnen 5 dagen voor de aanmelding op de website van Brabant Water.
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*Niet verplicht bij Nederlands rekeningnummer
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