
     Debietordervorm 
 

Naam  

Adres  

 

 

Selfoon  Huis  

Epos  

Magtiging gegee deur: 

Naam van rekeninghouer  

Naam van Bank  

Taknaam & Takkode         

Rekeningnommer             

Tipe rekening Tjek  Spaar  Ander  

Aanvangsdatum         /      / 20 Mandaatnaam NGDOORNKLOOF DEBIET ORDER 

Maandelikse bedrag R 

Outomatiese Jaarlikse Verhoging 5%  10%  Ander  

Maandelikse Aftrekdatum 1ste van maand  16de van maand  

Ek / Ons magtig u om ’n betalingsinstruksie aan u Bankier te stuur vir invordering teen my / ons bogenoemde bank (of enige ander 
bank of tak waarheen ek / my / ons rekening mag oorplaas) op voorwaarde dat die bedrag van sodanige betalingsinstruksie nooit my 
/ ons verpligtinge soos ooreengekom in hierdie opdrag sal oorskry nie.  Die opdrag begin op die datum soos hierbo aangedui en sal 
voortgaan totdat hierdie instruksie en mandaat deur my / ons skriftelik gekanselleer word.  Hierdie instruksie sal ten minste 20 gewone 
dae voor die kansellasie, per e-pos of afgelewerde pos by die kerkkantoor afgelewer word.  In gevalle waar  die betaling op ’n Sondag 
of ’n erkende Suid-Afrikaanse openbare vakansiedag val, sal die betaling outomaties op die volgende gewone dag plaasvind.  Ek / 
Ons verstaan dat die onttrekkings wat hiermee gemagtig word, geprosesseer word deur ’n gerekenariseerde stelsel wat deur die Suid-
Afrikaanse banke goedgekeur is.  Ek / Ons verstaan ook dat die besonderhede van elke onttrekking op my bankstaat gedruk word.  
Sulke onttrekkings sal ’n verwysing bevat, wat in die genoemde betalingsopdrag ingesluit is en my in staat stel om die ooreenkoms te 
identifiseer.  Ek / Ons erken dat alle betalingsinstruksies uitgereik deur u, deur my / ons bogenoemde Bank hanteer sal word asof die 
instruksies deur my persoonlik uitgereik is.  Ek / Ons stem saam dat hoewel hierdie opdrag en mandaat gekanselleer kan word deur 
my / ons, sodanige kansellasie nie die ooreenkoms sal kanselleer nie.  Ek / Ons sal nie geregtig wees op enige terugbetaling van 
bedrae wat u onttrek het terwyl die magtiging van krag was nie, solank sodanige bedrae regtens aan u verskuldig was.  Ek / Ons erken 
dat hierdie magtiging gesedeer mag word indien die ooreenkoms aan dieselfde derde party gesedeer of oorgedra word.  In die 
afwesigheid van sodanige oordrag van die ooreenkoms, kan hierdie opdrag en mandaat nie aan enige derde party oorgedra word nie. 

Handtekening(e) van rekeninghouer(s)   

Datum                 /                / 20 

 

 


