
Vragenlijst SEPA Incasso

U heeft de mogelijkheid om eenmalige en recurring SEPA incasso’s automatisch door 
PayPro te laten verwerken. 

Onze incassoprocedures voldoen aan de Europese SEPA-normen. In dat kader stellen wij 
dan ook aanvullende eisen om voor SEPA incasso in aanmerking te komen. Aan de hand 
van de onderstaande vragenlijst beoordelen wij in hoeverre PayPro u op het gebied van 
SEPA Incasso van dienst kan zijn. 

Indien wij u SEPA Incasso kunnen aanbieden, verzoeken wij u een B2B incasso 
machtiging te ondertekenen, zodat wij eventuele storneringen en Meldingen van 
Onterechte Incasso kunnen verrekenen. SEPA incasso wordt beschikbaar gesteld nadat 
wij een ondertekende B2B machtiging hebben geverifieerd en eventuele aanvullende 
voorwaarden door u zijn geaccepteerd.

Wij verzoeken u het onderstaande formulier zo accuraat en compleet mogelijk in te vullen. 
Het formulier kunt u vervolgens naar support@paypro.nl sturen.

Bedrijfsgegevens

PayPro ID:

Bedrijfsnaam:

Website URL:

Hoeveel mensen zijn er werkzaam in uw organisatie?

Wie is de directe contactpersoon voor de financiën?

Gaat u nog andere betaalproducten afnemen bij PayPro.
O Ja, namelijk
O Nee, omdat

Sinds wanneer biedt uw organisatie dit product/dienst aan?

Wat voor klanten wilt u laten incasseren?
O Particulier
O Zakelijk
O Anders, namelijk

Informatie incasso's

Ten behoeve van welk product of dienst wilt u incasso's laten uitvoeren?
O Fysiek
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O Online
O Service
O Anders, namelijk

Circa hoeveel incasso's wilt u maandelijks laten incasseren?

Verwacht u eenmalige machtigingen uit te laten voeren?

Hoeveel klanten wilt u laten incasseren?

Wat voor groei verwacht u in de (nabije) toekomst?

Met welke regelmaat dient er geïncasseerd te worden?

Zijn mensen al vaker op deze manier geïncasseerd?
O Ja
O Nee

Wat is de gemiddelde ordergrootte?

Wat is het maximale bedrag dat ooit geïncasseerd is geweest**?

Hoe zijn de rekeninggegevens van de klanten verzameld?

Hoe is aan de klant bekend gemaakt dat hun IBAN geïncasseerd gaat worden?

Beschikt u over een 'natte' handtekening van de incasso's die u binnen PayPro in gang 
wenst te zetten?*
O Ja
O Nee

Indien “Nee”, hoe kan de rechtsgeldigheid van de SEPA incasso door u vastgesteld 
worden?

Wat voor storneringspercentage verwacht u?

Met welke regelmaat verwacht u een melding onterechte incasso?

Opmerkingen:

Naam:                                                                     Datum: 

Handtekening:

* Een door de klant getekende papieren machtiging die voldoet aan de SEPA incasso normen. 
Hierin gaat de klant o.a. akkoord met de machtiging.
** Indien dit nog onbekend is, graag een schatting van wat het binnen 1 jaar zou kunnen worden.


