Formulier verlenging / uitbetalen fashioncheque(s)
1. Adresgegevens
De heer /

Mevrouw

Achternaam:
Adres + huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres*:
IBAN:
*U wordt per e-mail op de hoogte gebracht als uw fashioncheque voor 1 jaar verlengd is.
2. Pasnummer verlopen fashioncheque(s)
Pasnummer

6 0 4 6 4 2 5 1

Pasnummer

6 0 4 6 4 2 5 1

Pasnummer

6 0 4 6 4 2 5 1

Pasnummer

6 0 4 6 4 2 5 1

Saldo uitbetalen (verlopen fashioncheque) *
Graag ontvangen wij uw fashioncheque(s) en dit ingevulde formulier middels verplichte aangetekende post.
Na ontvangst hanteren wij een verwerkingstijd van 2 weken. Let op: dit geldt niet voor fashioncheques die
langer dan één jaar verlopen zijn, hiervoor gelden andere voorwaarden.
Fashioncheques die niet aangetekend worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen en zullen
voor risico van de klant retour worden gestuurd naar het hierboven ingevulde adres. De reden voor de
vereiste aangetekende verzending is uw garantie voor uitbetaling en biedt voor ons de meeste zekerheid dat
wij uitbetalen aan de juiste persoon.

Saldo uitbetalen (niet verlopen fashioncheque) *
Graag ontvangen wij uw fashioncheque(s) en dit ingevulde formulier middels verplichte aangetekende post.
Voor het uitbetalen van niet verlopen fashioncheque brengen wij € 10,- administratiekosten (per
fashioncheque) in mindering op het tegoed.

Saldo verlengen voor 1 jaar *
Graag ontvangen wij per e-mail of per reguliere post een kopie van de fashioncheque(s) en dit ingevulde
formulier. Voor verlenging brengen wij € 5,- administratiekosten (per fashioncheque) in mindering op het
tegoed. Uw verlopen fashioncheque wordt opnieuw voor 1 jaar vanaf de vervaldatum geactiveerd.

* Aanvinken wat van toepassing is. Uw verzoek wordt binnen 2 weken in behandeling genomen. Bewaar uw
fashioncheque daarom goed in geval van verlenging.
Controleer uw verlopen saldo en vervaldatum op onze Saldochecker.

3. Datum verzending

Handtekening / Paraaf

…………………………….

…………………………….………….………….………….……
Postadres:

fashioncheque holding BV
Postbus 695
2130 AR Hoofddorp

E-mail:

info@fashioncheque.nl

fashioncheque holding BV is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van de fashioncheque(s) tijdens postverzending en kan in dat geval uw fashioncheque(s)
niet vergoeden.
Verlengen en uitbetalen kan uitsluitend voor de reguliere fashioncheque(s).
fashioncheque(s) uitgegeven door loterijen, All you need is love Cadeaubox, Keuzecadeau en/of acties kunnen niet worden verlengd of uitbetaald. Voor
fashioncheques die langer dan één jaar verlopen zijn, gelden andere voorwaarden.

