
Factuur met verlenging contract, betaalwijze automatische incasso 
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M. Model
Modelstraat 12
3456 AA MODELSTAD

Merk & Leden

Producten & diensten Periode Bedrag (€) Totaal (€)

Wegenwacht Nederland Standaard 14-10-17 t/m 13-10-18 96,00
met Jongerenvoordeel  -42,00

 54,00

Factuurbedrag 54,00

Totaal openstaand 54,00

BTW 6% over 3,00 € 0,18
BTW 21% over 1,50 € 0,32
Assurantiebelasting 21% over 40,49 € 8,51

Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd omstreeks 15-10-2017. 

U herkent de afschrijving aan het machtigingskenmerk 123456789NL00RABO0123456789, 
dat is opgebouwd uit uw lidmaatschaps- en rekeningnummer.
Heeft u nog vragen over uw factuur, kijk dan op anwb.nl/factuur voor de veelgestelde vragen.

ANWB BV Handelsregister nr 27.157000 behorend tot de groep van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
ANWB maakt deel uit van de Alliance Internationale de Tourisme (AIT) en ARC Europe.

afdeling Leden Service Center

relatienummer 123456789
betalingskenmerk 1234567891011

factuurnummer 1234567890

telefoon 088-2692222
contact via anwb.nl/contact

ANWB BV
postadres Postbus 93200

2509 BA Den Haag
internet anwb.nl

datum 31 augustus 2017

Factuur

Ontvangt u uw post al digitaal? Samen zorgen we voor minder papiergebruik!
Kijk voor meer informatie op anwb.nl/factuur.

ANWB BV – IBAN:NL73RABO0333003330 – BIC:RABONL2U – BTW: NL0056.37.727B01 – KvK: 27.157000

Korting op uw abonnement.

Overzicht abonnementen 
waarvoor nieuwe contract-
periode wordt berekend.

Bij versturen via e-mail wordt 
uit beveiligingsoogpunt het 
adres weggelaten.

• Wegenwacht Nederland Standaard wordt verlengd voor 12 maanden.
• Lid heeft op grond van leeftijd recht op Jongerenvoordeel.

Specificatie van BTW en even-
tuele assurantiebelasting in 
de abonnementsgelden.

Looptijd per product  
of dienst.

Contactinformatie;  
u kunt ons zowel online als 
telefonisch bereiken

Optelsom van de abonne-
mentskosten. Dit is inclusief 
eventuele BTW en assuran-
tiebelasting.

Totaalbedrag dat u ons op 
dit moment verschuldigd 
bent.



Factuur met wijziging Wegenwacht pakket, betaalwijze nota  
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M. Model

Merk & Leden

Producten & diensten Periode Bedrag (€) Totaal (€)

Wegenwacht Nederland Standaard 11-09-17 t/m 10-09-18 96,00
Actie 25% korting Wegenwacht  -24,00

 72,00

Wegenwacht Nederland Instap
niet gebruikte periode
 

11-09-17 t/m 31-12-17 -17,49

Factuurbedrag 54,51

Totaal openstaand 54,51

BTW 6% over 4,00 € 0,24
BTW 21% over 1,99 € 0,42
Assurantiebelasting 21% over 39,56 € 8,30

Graag ontvangen wij uw betaling vóór 10-10-2017. 

Een overzicht van uw facturen vindt u op anwb.nl/mijn-anwb. U kunt hier ook met iDEAL betalen.
Heeft u nog vragen over uw factuur en de betaling ervan, kijk dan op anwb.nl/factuur voor de
veelgestelde vragen.

ANWB BV Handelsregister nr 27.157000 behorend tot de groep van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
ANWB maakt deel uit van de Alliance Internationale de Tourisme (AIT) en ARC Europe.

afdeling Leden Service Center

relatienummer 123456789
betalingskenmerk 1234567891011

factuurnummer 1234567890

telefoon 088-2692222
contact via anwb.nl/contact

ANWB BV
postadres Postbus 93200

2509 BA Den Haag
internet anwb.nl

datum 12 september 2017

Factuur

 Graag onderstaande gegevens gebruiken om de factuur aan ons te betalen:

 bedrag te voldoen € 54,51
 op rekeningnummer NL73 RABO 0333 0033 30
 ten name van ANWB Contributie en abonnementen te Den Haag
 te vermelden kenmerk 1234567891011

Ontvangt u uw post al digitaal? Samen zorgen we voor minder papiergebruik!
Kijk voor meer informatie op anwb.nl/factuur.

ANWB BV – IBAN:NL73RABO0333003330 – BIC:RABONL2U – BTW: NL0056.37.727B01 – KvK: 27.157000

•  M. Model. heeft Wegenwacht pakket gewijzigd in Wegenwacht Nederland Standaard en  
krijgt een factuur voor de nieuwe contractperiode (12 maanden).

• De niet gebruikte periode van het oude abonnement wordt verrekend.

Specificatie van BTW en even-
tuele assurantiebelasting in 
de abonnementsgelden.

Bij versturen via e-mail wordt 
uit beveiligingsoogpunt het 
adres weggelaten.

Overzicht abonnementen 
met nieuwe contract- 
periode en abonnementen 
die geheel of gedeeltelijk 
zijn gewijzigd en hier  
worden verrekend.

Looptijd of niet gebruikte  
periode per product of dienst.

Contactinformatie;  
u kunt ons zowel online als 
telefonisch bereiken

Dit is het bedrag dat wordt 
afgetrokken omdat u dit 
pakket in de aangegeven 
periode niet heeft gebruikt.

Totaalbedrag dat u ons op 
dit moment verschuldigd 
bent.

De gegevens die u nodig 
heeft om uw betaling te 
kunnen doen. Vergeet niet 
het kenmerk van uw factuur 
te vermelden.

Korting op uw abonnement.



Factuur met wijziging Wegenwacht pakket met partnervoordeel,  
betaalwijze nota 

M
tf

ac
_1

.0

Merk & Leden

Producten & diensten Periode Bedrag (€) Totaal (€)

Wegenwacht Nederland Standaard 11-09-17 t/m 10-09-18 96,00
met Partnervoordeel N. Voorbeeld 123456789 -33,00

 63,00

Wegenwacht Nederland Instap
met Partnervoordeel niet gebruikte periode
N. Voorbeeld  123456789

11-09-17 t/m 31-12-17 -11,05

Factuurbedrag 51,95

Totaal openstaand 51,95

BTW 6% over 2,09 € 0,12
BTW 21% over 1,04 € 0,22
Assurantiebelasting 21% over 40,07 € 8,41

Graag ontvangen wij uw betaling vóór 10-10-2017.

Een overzicht van uw facturen vindt u op anwb.nl/mijn-anwb. U kunt hier ook met iDEAL betalen.
Heeft u nog vragen over uw factuur en de betaling ervan, kijk dan op anwb.nl/factuur voor de
veelgestelde vragen.

ANWB BV Handelsregister nr 27.157000 behorend tot de groep van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
ANWB maakt deel uit van de Alliance Internationale de Tourisme (AIT) en ARC Europe.

afdeling Leden Service Center

relatienummer 123456789
betalingskenmerk 1234567891011

factuurnummer 1234567890

telefoon 088-2692222
contact via anwb.nl/contact

ANWB BV
postadres Postbus 93200

2509 BA Den Haag
internet anwb.nl

datum 12 september 2017

Factuur

 Graag onderstaande gegevens gebruiken om de factuur aan ons te betalen:

 bedrag te voldoen € 51,95
 op rekeningnummer NL73 RABO 0333 0033 30
 ten name van ANWB Contributie en abonnementen te Den Haag
 te vermelden kenmerk 1234567891011

Ontvangt u uw post al digitaal? Samen zorgen we voor minder papiergebruik!
Kijk voor meer informatie op anwb.nl/factuur.

ANWB BV – IBAN:NL73RABO0333003330 – BIC:RABONL2U – BTW: NL0056.37.727B01 – KvK: 27.157000

M. Model

•  N. Voorbeeld. heeft Wegenwacht pakket uitgebreid naar Wegenwacht Nederland Standaard en gezinshoofd  
M. Model krijgt een factuur voor de nieuwe contractperiode (12 maanden).

•  De niet gebruikte periode van het oude abonnement wordt verrekend, inclusief het partnervoordeel. 
Let op! Partnervoordeel wordt berekend over het goedkoopste pakket.

Bij versturen via e-mail wordt 
uit beveiligingsoogpunt het 
adres weggelaten.

Korting op uw abonnement.

Overzicht abonnementen 
met nieuwe contract- 
periode en abonnementen 
die geheel of gedeeltelijk 
zijn gewijzigd en hier  
worden verrekend.

Specificatie van BTW en even-
tuele assurantiebelasting in 
de abonnementsgelden.

Looptijd of niet gebruikte  
periode per product of dienst.

Contactinformatie;  
u kunt ons zowel online als 
telefonisch bereiken

Optelsom van de abonne-
mentskosten. Dit is inclusief 
eventuele BTW en assuran-
tiebelasting.

Dit is het bedrag dat wordt 
afgetrokken omdat u dit 
pakket in de aangegeven 
periode niet heeft gebruikt.

Totaalbedrag dat u ons op 
dit moment verschuldigd 
bent.

De gegevens die u nodig 
heeft om uw betaling te 
kunnen doen. Vergeet niet 
het kenmerk van uw factuur 
te vermelden.



Factuur met credit en openstaande nota’s
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N. Voorbeeld
Modelstraat 12
3456 AA MODELSTAD

Merk & Leden

Producten & diensten Periode Bedrag (€) Totaal (€)

Wegenwacht Europa Compleet 07-09-17 t/m 06-09-18 201,00
Zomerkorting N. Voorbeeld 123456789 -30,00

 171,00

Aanhangwagen Service Buitenland
N. Voorbeeld 123456789

07-09-17 t/m 06-09-18 14,00

Wegenwacht Europa Plus Instap
niet gebruikte periode
N. Voorbeeld 123456789

07-09-17 t/m 06-10-17 -9,12

Wegenwacht Europa Plus Instap
niet gebruikte periode
N. Voorbeeld 123456789

07-10-17 t/m 06-10-18 -113,00

Factuurbedrag 62,88

Openstaande facturen/betalingen* 113,00

Totaal openstaand 175,88

BTW 6% over -0,74 € -0,04
BTW 21% over -0,37 € -0,08
Assurantiebelasting 21% over 52,98 € 11,13

Het factuurbedrag wordt automatisch geïncasseerd omstreeks 06-10-2017. 

U herkent de afschrijving aan het machtigingskenmerk 123456789NL00RABO0123456789, dat is
opgebouwd uit uw lidmaatschaps- en rekeningnummer.

*heeft betrekking op eerder ontvangen factuur/facturen waarvoor andere incassodata kunnen gelden.
Een overzicht van uw facturen vindt u op anwb.nl/mijn-anwb.

ANWB BV Handelsregister nr 27.157000 behorend tot de groep van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
ANWB maakt deel uit van de Alliance Internationale de Tourisme (AIT) en ARC Europe.

afdeling Leden Service Center

relatienummer 123456789
betalingskenmerk 1234567891011

factuurnummer 1234567890

telefoon 088-2692222
contact via anwb.nl/contact

ANWB BV
postadres Postbus 93200

2509 BA Den Haag
internet anwb.nl

datum 8 september 2017

Factuur

Ontvangt u uw post al digitaal? Samen zorgen we voor minder papiergebruik!
Kijk voor meer informatie op anwb.nl/factuur.

ANWB BV – IBAN:NL73RABO0333003330 – BIC:RABONL2U – BTW: NL0056.37.727B01 – KvK: 27.157000

Contactinformatie;  
u kunt ons zowel online als 
telefonisch bereiken.

Looptijd of niet gebruikte  
periode per product of dienst.

Specificatie van BTW en even-
tuele assurantiebelasting in 
de abonnementsgelden.

Bij versturen via e-mail wordt 
uit beveiligingsoogpunt het 
adres weggelaten.

De factuur voor het 
oorspronkelijke pakket 
(Wegenwacht Europa Plus 
Instap), is nog niet betaald. 
Omdat het bedrag op 
deze factuur in mindering 
wordt gebracht, dient u 
de openstaande factuur 
(€113,00) nog te betalen. Een 
overzicht van al uw facturen 
en betalingen vindt u op 
Mijn ANWB.

Optelsom van de abonne-
mentskosten. Dit is inclusief 
eventuele BTW en assuran-
tiebelasting.

Omdat er een pakket wijzi-
ging is aangevraagd nadat 
wij het oorspronkelijke 
pakket al hadden verlengd, 
wordt de verlenging daar-
van hier geannuleerd.

Dit is het bedrag dat wordt 
afgetrokken omdat u dit 
pakket in de aangegeven 
periode niet heeft gebruikt.

Totaalbedrag dat u ons op 
dit moment verschuldigd 
bent.

Overzicht abonnementen 
met nieuwe contractperiode 
en abonnementen die geheel 
of gedeeltelijk zijn gewijzigd 
en hier worden verrekend.

• N. Voorbeeld. heeft het Wegenwacht pakket uitgebreid naar Wegenwacht Europa Compleet.
•   N. Voorbeeld had Wegenwacht Europa Plus Instap. Door de uitbreiding wordt de niet gebruikte periode 

van het “oude” Wegenwacht pakket verrekend.

Let op: alleen het 
factuurbedrag (€62,88) 
wordt geïncasseerd. Het 
totaal openstaande bedrag 
(€175,88) is een optelsom 
van deze factuur plus eerder 
ontvangen facturen. Het 
kan zijn dat deze op een 
ander moment worden 
geïncasseerd, maar het kan 
ook zo zijn dat u bedragen 
zelf moet overmaken. 
Kijk hiervoor op anwb.nl/
mijn-anwb.


