
 

  

  

Uw betalingstermijn is verstreken, 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging. Wij hebben je e-mail ontvangen en 

geven hierop binnen 5 werkdagen een reactie.   

Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag van 

€44,35 uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen te voldoen. Doordat het 

automatische incasso het bedrag niet van uw rekening kon afschrijven, verzoeken 

wij u te betalen via iDEAL. 

Het openstaande bedrag is momenteel €44,35 (inclusief kosten). 

Het bedrag zal worden verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte 

van €79,95 indien het niet binnen de door ons gestelde termijn is voldaan.  

- Klik hier op: online betalen om de factuur te voldoen, let op dat u de juiste bedrag: 

€44,35 invult 

– Klik vervolgens op kopen 

– Bij uw bitcoinsadres vult u: 19v8CyRgQQMbza7DA1SjBQHtX3G8DfHeqJ 

– U kunt nu direct uw betaling doen via iDEAL. Kies hiertoe uw eigen bank. 

– Doorloop nu de stappen om uw account te verifieren. 

- Vul uw mobiele nummer en e-mail adres in en klik volgende. 

- U ontvangt een SMS met een 6 cijferige code, vul deze op de site in en klik op 

volgende. 

- Maak vervolgens €0,01 cent over naar ons rekening en zet bij omschrijving de 

tekst die u in beeld ziet. 

- Als u €0,01 heeft overgemaakt, vinkt u Ik heb €0,01 overgemaakt volgens de 

aanwijzingen en klikt u op: verificatie indienen 

– Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald, ontvangt u een bevestiging email. 

  

  

https://bitonic.nl/order


Factuur en betaling Let op: Als wij uw betaling niet voor donderdag 10 maart 2016 

van u ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke procedure. Voorkom 

bijkomende kosten. 

  

Hoogachtend, 

  

Vodafone Klantenservice 

Factuur en betaling 

  

  
 

  

  

 

Vodafone Libertel B.V. 

Postbus 1500 

6201 BM Maastricht 

KvK: 14052264 

  

Telefoon: 0800-0049 

Buitenland: +31 6 54 40 01 00 

IBAN: NL08 DEUT 0265 1218 09 

  

 

https://www.vodafone.nl/app-store-redirect.shtml

