OVERBOEKINGSFORMULIER STUDIEBUDGETPLAN
Uitleg formulier:
Met dit formulier kunt u bedragen over laten maken naar één van de aangesloten
boekenleveranciers, de Informatie Beheer Groep en uw eigen bank‐ of girorekening.
Als u voor 2 kinderen een StudieBudgetPlan heeft dan vult u voor ieder kind een apart
formulier in.
Let op:

u hoeft nergens uw bank‐ of girorekening in te vullen, omdat wij alleen geld overmaken
naar uw bank of girorekeningnummer waarvan wij ook maandelijks incasseren. Dit
nummer is dus bij ons bekend .

Stap 1: Voer hier uw klantgegevens in.

Betaling 3:
Overboeking naar de Informatie Beheer Groep

Contractnummer StudieBudgetPlan (beginnend met 3500):

(let op: bij een ontbrekend betalingskenmerk maken wij het bedrag
automatisch over naar uw eigen rekening!)

00000000
Voorletters:

Vul het bedrag in:
Tussenvoegsels:

000 euro en 00 eurocent

Vul het 15 of 16‐cijferig betalingskenmerk in (u vindt dit linksonder
op uw acceptgiro van de Informatie Beheer Groep):

0000000000000000

Achternaam:

Vult u hier het aantal maanden in, waarin u wenst terug te betalen:
Postcode:

Huisnummer:

0000 00

0000

00 maanden
(Let op: vult u niets in dan selecteren wij automatisch een looptijd
van 12 maanden (1 schooljaar), om er voor te zorgen dat u deze
kosten volgend jaar weer kunt voldoen vanuit Het
StudieBudgetPlan).

Stap 2: Vult u hieronder 1 of meerdere van de door u gewenste
betalingen in.

Stap 3:

Betaling 1:
Opname/ Overboeking naar Eigen Rekening

Datum:

Handtekening aanvrager:

00000000

……………….

(let op: bij opnames boven 500 euro, behoudt Fi/Con zich het recht
voor, om steekproefsgewijs te controleren of het bedrag
daadwerkelijk ten behoeve van de studie gebruikt wordt).
Vul het bedrag in:

0000 euro en 00 eurocent

Vul in waarvoor u het bedrag gaat gebruiken:

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Geef de periode aan waarin u dit bedrag wenst terug te betalen:

0

gehele studieduur

00

maanden (bv. 3, 6, 12, 24, 36)

Betaling 2: Overboeking aan uw boekenleverancier
(let op: bij een ontbrekend factuurnummer of bestelnummer
maken wij het bedrag automatisch over naar uw eigen rekening!)
Vult u hier de boekhandel in, waarnaar u wenst over te maken:
(let op: wij maken alleen rechtstreeks bedragen over naar bij ons
aangesloten boekhandels! Vult u hierboven een niet bij ons
aangesloten boekhandel in, dan maken wij het bedrag
automatisch over naar uw eigen rekening).
Vul het factuurnummer van de factuur van uw boekhandel in:

000000000000
Bij Van Dijk ook bestelnummer: 0000000000
Vul het bedrag in: 0000 euro en 00 eurocent
Vult u hier het aantal maanden in, waarin u wenst terug te betalen:

00 maanden

(Let op: vult u niets in dan selecteren wij
automatisch een looptijd van 12 maanden (1 schooljaar), om er
voor te zorgen dat u deze kosten volgend jaar weer kunt voldoen
vanuit Het StudieBudgetPlan).

Stap 4:
Doe dit overboekingsformulier in een voldoende
gefrankeerde enveloppe en stuur deze op naar:
Fi/Con bv
o.v.v. overboeking
Antwoordnummer 30614
3030 WB Rotterdam

Maakt u een aantal kopieën van dit
formulier, dit scheelt u de 0900‐
nummerkosten voor het opvragen!!

Vragen? Bel: 0900‐2020274 of ga
naar www.studiebudgetplan.nl

