
Machtigingsformulier  

voor doorlopende automatische incasso  

 
 
Waarom automatische incasso?  

Er zijn twee redenen om te betalen via automatische incasso. De eerste reden is dat de vereniging dan 

meer zekerheid heeft over het saldo van de betaalrekening. Als de nota’s per acceptgiro worden ver-

zonden, duurt het soms wel enkele maanden voordat al het geld binnen is. Een tweede reden is gemak 

voor u en uw penningmeester. 

 
Welk bedrag wordt geïncasseerd?  

Het totaal van de club- en bondscontributie wordt in twee delen geïncasseerd. Het jaarlijkse bedrag is 

afhankelijk van uw lidmaatschap. De contributie kan jaarlijks automatisch worden verhoogd met het 

indexcijfer van het CBS, daarboven is toestemming nodig van de ledenvergadering. 

 
Wanneer wordt er geïncasseerd?  

De incasso wordt twee keer per jaar uitgevoerd, in maart en in september. De bank zal de bedragen op 

de laatste dag van de maand afschrijven. 

 
Ontvang ik nog steeds een nota per e-mail?  

Ja. Voordat de incasso naar de bank wordt gestuurd, ontvangt u net als altijd de nota met daarop de 

bedragen die geïncasseerd zullen worden. 

 
Wat als ik het niet eens ben met een afschrijving?  

Volgens de wet kunt u tot 56 dagen na de afschrijving het bedrag laten terugboeken door uw bank. Dat 

kan via een ouderwetse rode kaart (verkrijgbaar bij de bank), maar bij alle banken kan dat ook eenvou-

dig via internetbankieren. 

 
Ik kan/wil geen automatische machtiging afgeven. Is er een uitzondering mogelijk?  

Voor nieuwe leden zeker niet. Het bestuur kan in individuele gevallen een uitzondering maken voor 

bestaande leden. 

 
Wat moet ik doen?  

Vul het formulier op de achterkant volledig in, onderteken het en stuur het terug naar de penningmees-

ter. Scannen en mailen mag ook. 

 



J. Schuitemaker, Ridderbuurt 26, 2771 ZA BOSKOOP        06 20 15 67 58        penningmeester@ttvn-nieuwkoop.nl 

 

Machtigingsformulier  

voor doorlopende automatische incasso  

 

Gegevens opdrachtgever 

Rekeningnummer  

Ten name van (*)  

Woonplaats  
 

(*) Vul de exacte tenaamstelling in (naam op de bankpas) 

 

Gegevens incassant 

Naam Tafeltennisvereniging Nieuwkoop 

Adres Elleboogvaart 1, 2421 TA Nieuwkoop 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan Tafeltennisvereniging 

Nieuwkoop om twee keer per jaar van zijn of haar bank-/girorekening de verschuldigde contributie af 

te schrijven. 

 

Ondergetekende is bekend met het feit dat hij of zij elke afschrijving binnen 56 dagen na afboeking kan 

laten terugstorten middels een bij de bank verkrijgbaar terugboekingsformulier of via internetbankieren. 

 

Ondergetekende is ook in staat de machtiging in te trekken middels een bij de bank verkrijgbaar intrek-

kingsformulier. De machtiging eindigt automatisch wanneer het lidmaatschap beëindigd is. 

Datum  

Plaats  

Handtekening  

 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn: om de ledenadministratie bij te houden 

en contributie te heffen; om informatie met u te delen of u uit te nodigen voor bijeenkomsten. Meer informatie over de verwer-

king en bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op http://www.ttvn-nieuwkoop.nl/ledeninformatie/Privacyverklaring/. 
 


