
BANKGEGEVENS WIJZIGEN
[ Domiciliëring - rekening voor terugbetalingen - activering Zoomit ]

Lampiris SA, maatschappij van de groep Total, is energieleverancier onder het merk Total Gas & Power Belgium

IK ONDERGETEKENDE – HOUDER VAN HET ENERGIECONTRACT MET KLANTENNUMMER:

Bedrijfsnaam     BTW Nr 

Straat 

  Nr.     bus   

Postcode    Plaats 

Contactpersoon         NL   FR          Dhr  Mevr  

Functie             

E-mail  

            GEEF TOESTEMMING AAN DE ONDERNEMING :  Lampiris N.V.  
    Rue Saint Laurent 54, 4000 Luik (hoofdkantoor) - België 
    Ondernemingsnummer: 0859.655.570
    Crediteur-identificatienummer: BE0859655570

  OM VOOR ONDERSTAAND ONDERNEMINGSNUMMER    

HET VOLGENDE IBAN1 REKENINGNUMMER TE GEBRUIKEN  B E   -    -    -    

      BIC1 
1 U kunt deze nummers volgens de nieuwe Europese normen terugvinden op uw bankafschriften of ze opvragen bij uw bank. U kunt uw Belgisch rekeningnummer omzetten naar IBAN en BIC op de website www.ibanbic.be.

VOOR DE BETALINGEN MIDDELS DOMICILIËRING VOOR ALLE ENERGIE-FACTUREN 

Door ondertekening van dit mandaatformulier machtigt u (A) LAMPIRIS nv om maandelijks uw bank de opdracht te geven uw rekening te debiteren en (B) uw bank om uw rekening te debiteren volgens de 
instructies van LAMPIRIS nv. U hebt het recht op terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden die u met uw bank hebt onderschreven. Alle verzoeken om terugbetaling moeten worden ingediend 
binnen acht weken na de datum van debitering van uw rekening. De terugbetaling ontheft u niet van uw contractuele verplichtingen ten aanzien van uw energieleverancier. U kunt van uw bank informatie 
krijgen over uw rechten in het kader van dit mandaat en ook over de Europese SEPA-regelgeving inzake de Europese domiciliëring.

VOOR AL DE TERUGBETALINGEN

Door ondertekening van dit formulier machtigt u LAMPIRIS nv om over te gaan tot de terugbetaling van de aan u verschuldigde bedragen. Deze bedragen zullen rechtstreeks op het in dit document vermelde 
rekeningnummer worden gestort. Bent u niet de houder van deze rekening? Vul dan samen met de persoon in kwestie de identificatiegegevens in van de houder van de geselecteerde bankrekening.

OM DE FACTUREN EN /OF CREDITNOTA’S TE VERSTUREN VIA ZOOMIT

Via deze optie breng ik Lampiris op de hoogte van mijn wens om mijn facturen en/of creditnota’s te ontvangen via de optie Zoomit van mijn bankinstelling (dit kan alleen als u de Zoomit-functie al hebt 
geactiveerd via de dienst voor internetbankieren van uw bank). Voor meer informatie over deze optie moet u rechtstreeks contact opnemen met uw bankkantoor, of kijk op https://zoomit.be.

Handtekening: Handtekening:

De onderstaande informatie moet enkel worden ingevuld als de rekeninghouder niet de houder is van het klantnummer op dit 
document.

Bedrijfsnaam     BTW Nr 

Straat 

  Nr.     bus   

Postcode    Plaats 

Rekeninghouder :      Naam                                 Voornaam 

E-mail  

Opgemaakt te   Datum   

Voor akkoord, de houder van het contract Voor akkoord, de rekeninghouder

Lampiris verzamelt en verwerkt alle gegevens die u doorgeeft in overeenstemming met ons privacybeleid, te vinden op de volgende link: https://www.gas-power.total.be/nl/persoonlijke-gegevens-en-cookies. Indien er informatie ontbreekt en/of uw  
gegevens onvolledig zijn, zullen onze diensten contact met u opnemen en u verzoeken uw aanvraag te vervolledigen en goed te keuren. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze klantendienst: care@totalgp.be. 
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