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Onderwerp: Vanaf 1 augustus 2014 kunt u uitsluitend Europese betaalvormen gebruiken. 
 
 
Geachte relatie, 
 
In onze brief van [datum] hebben wij u geïnformeerd over de Europese SEPA-wetgeving die sinds 1 
februari van kracht is. Daarnaast hebben wij u dringend geadviseerd om gebruik te maken van de 
extra overgangsperiode en uw overgang naar SEPA zo spoedig mogelijk af te ronden. Deze 
overgangsperiode eindigt op 1 augustus 2014. U mag dan alleen nog Europese betaalvormen 
gebruiken. 
 
Nu uw overgang naar SEPA afronden! 
Uit onze gegevens blijkt dat u nog steeds niet (volledig) over bent op SEPA. Het oude 
bestandsformaat ClieOp, dat u op dit moment nog gebruikt voor het aanleveren van uw betaal of 
incasso opdrachten, kan tot uiterlijk 1 augustus 2014 worden gebruikt. Dit is de uiterste datum. 
Hierna mogen wij uitsluitend SEPA-bestandformaten verwerken. Het is voor ons ook niet mogelijk 
om uw huidige bestanden op alternatieve wijze te converteren. Wij raden u dan ook met klem aan 
om uw overgang naar SEPA nu af te ronden. Dat betekent dat u betaal- en incasso-opdrachten in 
SEPA-formaten moet kunnen aanleveren en ontvangen. Als u niet overgaat dan krijgt u mogelijk 
problemen met het betalingsverkeer van uw bedrijf.  
 
Meer informatie 
Heeft u vragen over deze brief of SEPA? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Of kijk op 
www.[bank].nl [met link naar juiste pagina] of www.betaalvereniging.nl voor meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
[Naam Afzender] 
 
 
NB: Deze brief is tot stand gekomen met de informatie die op [invullen datum] bij ons bekend was. 
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Onderwerp: Op [datum]beëindigen wij uw Nederlandse incassocontract 
 
 
Geachte relatie, 
 
In onze brief van [datum] hebben wij u geïnformeerd over de Europese SEPA-wetgeving die sinds 1 
februari van kracht is. Daarnaast hebben wij u dringend geadviseerd om gebruik te maken van de 
extra overgangsperiode en uw overgang naar SEPA zo spoedig mogelijk af te ronden. Deze 
overgangsperiode eindigt op 1 augustus 2014. U mag dan alleen nog Europese betaalvormen 
gebruiken. 
 
Nu uw overgang naar SEPA afronden! 
Uit onze gegevens blijkt dat u nog steeds niet (volledig) over bent op SEPA. Het oude 
bestandsformaat ClieOp, dat u op dit moment nog gebruikt voor het aanleveren van uw betaal of 
incasso opdrachten, kan tot uiterlijk 1 augustus 2014 worden gebruikt. Dit is de uiterste datum. 
Hierna mogen wij uitsluitend SEPA-bestandformaten verwerken. Daarom beëindigen wij [op datum] 
uw Nederlandse incassocontract. Wij raden u dan ook met klem aan om uw overgang naar SEPA nu 
af te ronden. Dat betekent dat u betaal- en incasso-opdrachten in SEPA-formaten moet kunnen 
aanleveren en ontvangen. Als u niet overgaat dan krijgt u mogelijk problemen met het 
betalingsverkeer van uw bedrijf.  
 
Meer informatie 
Heeft u vragen over deze brief of SEPA? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Of kijk op 
www.[bank].nl [met link naar juiste pagina] of www.betaalvereniging.nl voor meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
[Naam Afzender] 
 
 
NB: Deze brief is tot stand gekomen met de informatie die op [invullen datum] bij ons bekend was. 
 


