
1. Adresgegevens
De heer    Mevrouw

Achternaam:

Adres + huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

IBAN:

Pasnummer - -

Pasnummer - -

Pasnummer - -

Pasnummer - -

3. Datum ondertekening

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

4. Postadres fashioncheque holding BV
Postbus 695

2130 AR Hoofddorp

fashioncheque(s) uitgegeven door loterijen, gemeenten en actiekaarten kunnen niet worden uitbetaald.

Formulier fashioncheque uitbetalen

Graag ontvangen wij uw fashioncheque(s) en dit ingevulde formulier per post (zie punt 4 voor het postadres). 

Gezien u een product van waarde verstuurt, adviseren wij om dit per aangetekende post te doen. Uw verzoek 
wordt binnen drie weken in behandeling genomen. 

Uitbetalen kan uitsluitend voor de reguliere fashioncheque(s). 

fashioncheque holding BV is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van de fashioncheque(s) tijdens postverzending en kan in dat geval uw fashioncheque(s) 

niet vergoeden.

Vervaldatum* fashioncheque(s)2. Pasnummer fashioncheque(s) beginnend met 6046 4251 of 6299 20

* De vervaldatum kunt u vinden op onze Saldo Checker op www.fashioncheque.nl

Saldo uitbetalen van een fashioncheque tijdens de looptijd van 2 jaar 
Voor uitbetaling van het saldo binnen de looptijd van 2 jaar wordt  €10,- aan 
administratiekosten in rekening gebracht.

Saldo uitbetalen van een verlopen fashioncheque, gedurende het 1e jaar na vervaldatum 
In het eerste jaar na de vervaldatum is uitbetaling kosteloos. Vanaf de vervaldatum wordt
€0,50 aan administratiekosten per maand afgeschreven voor het aanhouden van het tegoed. 
Het te ontvangen saldo is te controleren in onze Saldo Checker.

Saldo uitbetalen van een fashioncheque gedurende het 2e jaar na vervaldatum en 
de daaropvolgende jaren
In het 2e en de opvolgende jaren na de vervaldatum gelden geen aanvullende kosten. Wel 
wordt er na afloop van 3 jaar na ingangsdatum eenmalig €10,- aan administratiekosten in 
rekening gebracht. Vanaf de vervaldatum wordt €0,50 aan administratiekosten per maand 
afgeschreven voor het aanhouden van het tegoed. Het door u te ontvangen saldo is te 
controleren in onze Saldo Checker.

Handtekening
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