
GESPREID BETALEN? 

Alhoewel  we bij Brandstoffen Verfaille de meest concurrentiële prijzen aanbieden voor 

mazoutleveringen, kan  het ook voor onze klanten in één keer betalen van de mazoutfactuur, soms 

een (té) zware inbreuk vormen op het gezinsbudget. Op vraag van heel wat klanten heeft 

Brandstoffen Verfaille daartoe een gespreid betalingssysteem uitgewerkt dat vergelijkbaar is met de 

gespreide betaling van uw electriciteits- of gasfactuur.  

Eén ding is evenwel fundamenteel anders. Voor de electriciteit bepaalt de maatschappij hoeveel je 

maandelijks moet betalen. Bij Brandstoffen Verfaille kies je dit bedrag op elk moment zelf. 

Hoe werkt het systeem gespreid betalen? 

1. Elke maand ‘spaar’ je een bepaald bedrag voor de aankoop van je volgende mazoutaankoop  

2. De grootte van het maandelijks spaarbedrag bepaal je zelf. Je kan dit bedrag op elk moment 

wijzigen. Er is keuze tussen 50 €, 75 €, 100 €, 125 €, 150 €, 175 € of 200 € per maand.  

Tip : - voor een jaarverbruik van 1000 liter spaar je best 50 € per maand - voor een jaarverbruik van 

2000 liter spaar je best 125 € per maand - voor een jaarverbruik van 3000 liter spaar je best 175 € per 

maand  

3. Op basis van een mandaat (voorheen domiciliëringsopdracht) vraagt Brandstoffen Verfaille elke 

maand het opgegeven bedrag op bij je financiële instelling.  

4. Na de eerstvolgende mazoutlevering ontvang je een factuur. Voor de betaling kan je contant of 

met bancontact betalen aan de chauffeur. Ofwel wordt het saldo automatisch betaald via 

domiciliëringsmandaat na ontvangst van de factuur.  

5. Na deze betaling loopt de maandelijkse spaarformule gewoon verder, tot de eerstvolgende 

levering.  

6. Mocht na levering van brandstoffen blijken dat je inmiddels opgespaarde bedrag hoger ligt dan de 

uiteindelijke mazoutfactuur, blijft het resterende saldo staan op uw voorafbetalingrekening. Tenzij 

u ons uitdrukkelijk vraagt het saldo terug te storten op uw bankrekening.  

7. In tegenstelling tot veel andere systemen van gespreide betalingen, beslist u wanneer u uw 

aankoop van mazout doet en krijgt u als klant een korting op de officiële prijs.  

8. Je kan op elk moment vrijwillig uit het systeem stappen. Indien gewenst kan je op dat ogenblik 

eveneens vragen om het opgespaarde bedrag – zonder intrest uiteraard - integraal terug op je 

rekening te storten.  

 

 

 

 



 

MAZOUTFACTUUR  GESPREID VOORAFBETALEN?  

DAT KAN HEEL EENVOUDIG! 

1. Vul uw gegevens en bijgaand mandaat in en stuur het ons meteen op: 

(Brandstoffen Verfaille | Jagershoek 18 | 8570 Vichte | info@brandstoffenverfaille.be |  

- vergeet niet het maandelijks in te houden bedrag te omcirkelen (dit bedrag kan 

nadien op eenvoudige telefonische vraag aan Brandstoffen Verfaille, worden gewijzigd. Hiervoor 

moeten geen bijkomende documenten ingevuld worden) 

- vergeet het document niet te ondertekenen en er je klantnummer op te 

vermelden (dit nummer vind je op je laatste factuur of op de laatste leveringsbon. Indien je 

deze niet terugvindt, vraag je het klantnummer heel eenvoudig aan via telefoonnummer 

056/77.75.23. 

2. Omdat de administratieve afhandeling van dit document een hele weg dient af te 

leggen, kan de eerste betaling enkele weken op zich laten wachten. Indien u in deze 

tussenperiode alsnog een mazoutlevering ontvangt, dient deze nog steeds contant of via bancontact 

aan chauffeur te worden betaald. 

3. Het later stopzetten van het mandaat kan gewoon gemeld worden aan Brandstoffen Verfaille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KLANTNR. : 

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

NAAM : 

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

STRAAT : ………………………………………………………………………………HUISNR: ……………………………………………….. 

POSTCODE : ……………..… GEMEENTE : …………………………………………………………………………………………………. 

TELEFOON : …………………… GSM : ………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

GEEFT TOESTEMMING OM MAANDELIJK HET VAST BEDRAG VAN 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 

EURO TE DEBITEREN VIA SEPA DIRECT DEBIT ZONDER VERDERE PRENOTIFICATIE. 

 

O Ik wil mijn factuur enkel via e-mail ontvangen 

O Ik wil mijn factuur enkel via post ontvangen 

O Ik wil mijn factuur zowel via e-mail als via post ontvangen 

IBAN : BE … … … … … … … … … … … … … ……………… 

BIC : … … … … … … … …………………………………………… 

Mandaatreferte (ingevuld door Brandstoffen Verfaille) : ... … … … …………………………………………………….. 

 

 

Naam + Handtekening klant : 

 

 

  



 


