
 

Aanvraagformulier particulier jaar sterabonnement als product op OV-chipkaart 

(Abonnement kan alleen aan een EBS-loket op de OV-chipkaart gezet worden) 

De velden gemarkeerd met een * zijn noodzakelijk. Indien u deze velden niet invult, kunnen wij 
uw aanvraag niet in behandeling nemen.  

Persoonlijke gegevens Kaarthouder 

Geslacht*   Man / Vrouw 

Voorletters*      

Tussenvoegsel/ Achternaam*     / 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*  

Straat* /Huisnummer*      /  

Postcode* /Plaats*      / 

Emailadres 

Telefoonnummer 

16-cijferig nummer persoonlijke OV-chipkaart* 

 

Einddatum OV-chipkaart (dd-mm-jjjj) *  

 

Gegevens abonnement 

Ingangsdatum (dd-mm-jjjj)*  

Sterwaarde (omcirkel)*  1 2 3 4 5 6 N 

Centrumzone nummer*  

Vul dit formulier zo veel mogelijk in en neem het mee naar ons loket. Vergeet niet uw bankpas, legitimatie 

en persoonlijke OV-chipkaart mee te nemen. Onze medewerkers helpen u zo nodig graag bij het invullen 

van de centrumzone en sterwaarde. 

Betaling 

U kunt aan het loket het gehele verschuldigde bedrag voldoen en krijgt u 2% korting op het 

abonnementsbedrag.. Ook kunt u in termijnen betalen. Als u hiervoor kiest, betaalt u de eerste termijn 

aan het loket. Voor de overige negen termijnen verzoeken wij u EBS te machtigen voor automatische 

incasso. Wij schrijven dan maandelijks een termijn af. Op de volgende pagina kunt u de gegevens 

hiervoor invullen en uw handtekening zetten.  
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Gegevens rekeninghouder voor incassomachtiging  

(Niet invullen als volledige bedrag aan de balie wordt voldaan) 

Hierbij machtig ik EBS, tot schriftelijke wederopzegging, om van het door mij hieronder opgegeven 

rekeningnummer het bedrag of de bedragen af te schrijven die ik voor gebruik, eventuele vervanging of 

verlenging van het Jaarabonnement Randstad Noord Zone Abonnement aan EBS ben verschuldigd. 

Voorletters*      

Tussenvoegsel/ Achternaam*     / 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*  

Straat /Huisnummer*      /  

Postcode* /Plaats*  

Rekeningnummer*  

IBAN verplicht!  

Datum*  

Betaling* Ik betaal het verschuldigde bedrag in 10 termijnen. Het eerste bij 

ontvangst van mijn abonnement aan het loket. De overige 9 in 

maandelijkse termijnen via automatische incasso.  

Handtekening* 

 

 

 

Let op! Als rekeninghouder en kaarthouder niet dezelfde persoon zijn, dient de rekeninghouder te 

tekenen. 

 

 

 

 
Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met de productvoorwaarden verbonden aan het 
abonnement en EBS.   
Ik geef hiermee toestemming om bovenstaande gegevens te gebruiken voor het activeren en doorvoeren 
van wijzigingen ten behoeve van het abonnement.  
EBS verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

NL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . 


