
 
 

Maatschappelijke zetel: Kalkoven 22 - 1730 ASSE - 0800 17 417 - info@LMPlus.be - www.LMPlus.be - Ondernemingsnummer 0411 817 755 
 

Terugbezorgen aan LM Plus-kantoor in de buurt 

Aanvraag tot betaling per Europese domiciliëring SEPA 
 

Gegevens houder IBAN rekening (schuldenaar): 

 
 

Blauwe kleefzegel of zelf in te vullen 
 

Voornaam: ……………................………………………................………………………................……… 
 

Naam: ……………................………………………................………………………................……… 
 

INSZ-nummer: ……………................………………………................………………………................……… 
 

Adres: ……………................………………………................………………………................……… 
 

 ……………................………………………................………………………................……… 
 

LM Plus: WFINSEP001N - WEBSITE 

Regio Antwerpen Regio Asse-Aalst Regio Limburg  Regio West-Vlaanderen 
Lange Nieuwstraat 109 Kalkoven 22 Geraetsstraat 20 Revillpark 1 
2000 Antwerpen 1730 Asse 3500  Hasselt 8000 Brugge 

Het mandaat is van toepassing voor:  

☐ mezelf 

☐ OF voor volgende persoon :  

INSZ-nummer: «RnrPTL» Geboortedatum: «GebDatPTL» 

Voornaam en Naam: «NaamPTL» 

BESCHRIJVING  

Verplichte verzekering 

Ziekenfondsdiensten (inclusief uitleendienst en personenalarmsystemen) 

Hospitalisatieverzekering Dagforfait 
(ten vroegste vanaf het polisjaar volgend ondertekening mandaat) 

Hospitalisatieverzekering HP100/200/Franchise  
(ten vroegste vanaf het polisjaar volgend ondertekening mandaat) 

Vlaamse Sociale Bescherming 
(ten vroegste vanaf het jaar volgend ondertekening mandaat) 

PERIODICITEIT (*) 

Voorhuwelijkssparen 

Tandzorgverzekering Denta Plus 
(ten vroegste vanaf het polisjaar volgend ondertekening mandaat) 

(*) kruis aan wat van toepassing is 

☐ per 3 maanden 

☐ per 3 maanden 

☐ per jaar 

 
☐ per 3 maanden 

☐ per jaar 

per jaar 
☐ per jaar 

☐ per 3 maanden 

☐ per jaar 

☐ per jaar 

☐ per 3 maanden 

 

Ik verzoek om de volmacht voor mijn Europese domiciliëring (zie keerzijde) te activeren voor volgende contracten die 
afgesloten zijn bij LM Plus (*): 



 

 
 
Liberale Mutualiteit LM Plus     Referentie schuldenaar: «NationalRegisterNumber»  
Kalkoven 22  
1730  ASSE 
BE17ZZZ0411817755  
0411 817 755 

 

 
 

Mandaat voor Europese domiciliëring SEPA 
 
Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming aan: 
- (a) LIBERALE MUTUALITEIT LM PLUS om instructies te sturen naar uw bank om uw rekening te debiteren. 
- (b) uw bank om uw rekening te debiteren conform de instructies van LIBERALE MUTUALITEIT LM PLUS. 
 
U hebt recht op terugbetaling van uw bank volgens de voorwaarden in de overeenkomst die u met uw bank gesloten hebt.  
Elke aanvraag tot terugbetaling moet binnen de acht weken na de afhouding ingediend worden.  
Uw bank kan u meer informatie geven over uw rechten wat dit mandaat betreft. 
Termijn van kennisgeving: minstens 14 dagen. 

 

Identificatie mandaat (in te vullen door de schuldeiser) 

 

Referentie mandaat: S D D 4 1 7                        

 
Onderwerp mandaat: bijdragen, verschuldigde premies, waarborgen en/of huren voor verzekeringen en diensten die de schuldeiser 

biedt. 
Type inning: terugkerend (kan meerdere malen gebruikt worden) 
Informatie over de contracten tussen de schuldeiser en de schuldenaar – enkel ter informatie 

 

Identificatie van de schuldenaar (in te vullen door de schuldenaar) 

 
Naam:  «FirstName»  «LastName»  
Adres: «Address_Line1»  

 «Address_Line2»   «Address_Country» 
 
 
Alle velden moeten worden ingevuld: 

 
 
Nummer IBAN-rekening:  
 
BIC (bij buitenlandse IBAN):  
 
 
 
Datum: …… / …… / …………    Plaats: ……………………………………………………….. 
 
 
Naam en voornaam schuldenaar: «FirstName» «LastName» 
 
Handtekening 

«BankAccount» 

«BicB» 

 


