
Incasso abonnementen Budo Top Nederland

Hoe en wanneer betaal je je abonnementskosten?
Je betaalt de abonnementskosten per 4 weken. Dat gebeurt via automatische incasso hiervoor geef je
toestemming door het digitaal ondertekenen van het inschrijfformulier. Zie incassodata hieronder op welke
data we het bedrag van de door jou opgegeven betaalrekening afschrijven. Dit doen wij onder vermelding van
de incassoperiode en je incassant-ID. Het rekeningnummer waarmee we incasseren is:
NL 89 RABO 0314 7576 60 t.n.v. Budo Top Nederland

Incassodata 2023:
week 04: maandag 23 januari 2023
week 08: maandag 20 februari 2023
week 12: maandag 20 maart 2023
week 16: maandag 17 april 2023
week 20: maandag 15 mei 2023
week 24: maandag 12 juni 2023
week 28: maandag 10 juli 2023
week 32: maandag 7 augustus 2023
week 36: maandag 4 september 2023
week 40: maandag 2 oktober 2023
week 44: maandag 30 oktober 2023
week 48: maandag 27 november 2023
week 52: maandag 25 december 2023

Zorg voor genoeg saldo op de betaalrekening
Budo Top Nederland incasseert de abonnementskosten altijd vooraf per 4 weken op een maandag. Zorg je
dan voor genoeg saldo? Als je niet genoeg saldo hebt, kunnen we het bedrag niet incasseren. En zitten er
extra kosten aan verbonden voor ons. Indien dit te vaak zou voorkomen zijn wij genoodzaakt deze door te
berekenen.

Zorgen over je abonnementskosten?
Maak je je zorgen over de betaling van je abonnement? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit
kan per mail naar info@budotopnederland.nl of per telefoon naar 06-38053112. We helpen je graag met het
zoeken naar een passende oplossing.

Incasso gemist?
Heb je een incasso voor je abonnementskosten gemist? Wij proberen in dezelfde maand het lidmaatschap
nog een keer te incasseren. Zorg daarom voor voldoende saldo op de opgegeven betaalrekening. Je ontvangt
ook een bericht waarin we aangeven dat de incasso niet is gelukt. Eventueel vragen we je de
abonnementskosten alsnog handmatig te voldoen naar NL 89 RABO 0314 7576 60 t.n.v. Budo Top Nederland.

Start van je abonnement
Je abonnement loopt vanaf het moment dat je het online inschrijfformulier ingevuld en digitaal ondertekend
hebt. Is dit tijdens een lopende maand, dan heb je dit betaald samen met de eenmalige inschrijfkosten via
IDEAL bij afronding van het inschrijfformulier.

Beëindigen van je abonnement
Heb je een abonnement lopen en wil je deze beëindigen? Dan geldt er 1 incasso periode als opzegtermijn.
Dus zeg je voor de eerstvolgende incassodata op? Dan is dat de laatste keer dat er zal worden geïncasseerd.
Zeg je na de incassodata op? Dan zal er nog eenmaal een incasso plaatsvinden. Opzeggen kan door het
online opzegformulier in te vullen. Te vinden via je account > formulieren > opzegformulier.


