
Doorlopende machtiging
Naam: KNHS Endurancevereniging

Adres: Van Den Boschlaan 97 

Postcode: 6717 ZD Plaats: EDE

Incassant ID: NL92ZZZ404819370000

Reden betaling: Jaarlijkse contributie KNHS Endurancevereniging

Naam:

Adres:

Postcode:  Plaats:  Land:

Email:

IBAN:   BIC*:

Plaats en datum   Handtekening

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
KNHS Endurancevereniging

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van
KNHS Endurancevereniging

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

SEPA

Beste leden van de 
KNHS Endurancevereniging,
Met ingang van 1 februari 2014 zijn in het kader van SEPA nieuwe richtlijnen voor het 
betalingsverkeer van toepassing. SEPA staat voor Single Euro Payments Area. De nieuwe 
richtlijnen hebben ook betrekking op de automatische incasso van onze contributies. De 
reeds door jullie afgegeven automatische incasso’s zijn in 2014 overgezet naar SEPA, 
zonder hier opnieuw toestemming voor te vragen. 

Wij krijgen jaarlijks echter een flinke hoeveelheid aan storno’s te verwerken. Veelal 
zal dit te maken hebben met onjuiste of opgeheven bankrekeningen. Nu wij per 2016 
zijn overgegaan op een nieuw administratiepakket, hebben wij besloten om al onze 
leden dan ook te verzoeken het SEPA incassoformulier te laten invullen, zodat wij weer 
beschikken over de correcte gegevens van een ieder. 

De contributie over 2017 zal alleen geïncasseerd worden bij degenen die ons een volledig 
ingevuld en ondertekend formulier hebben teruggestuurd. Ontvangen wij dit formulier 
niet retour, dan zal er een factuur verzonden worden (inclusief administratiekosten). 
Terugsturen van het formulier kan zowel via de mail (penningmeester@deronline.nl) 
als via de post (Van den Boschlaan 97, 6717 ZD Ede). 

Wij gebruiken de doorlopende machtiging alleen om de jaarlijkse contributie te innen. 
In andere gevallen ontvangt u een factuur van ons. De machtiging kan op ieder moment 
worden ingetrokken. Dit kan via een mail of een briefje aan de penningmeester. 

Zijn er nog vragen, of wilt u een extra formulier aanvragen voor uw gezinsleden, neem 
dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Ilona van Roekel

penningmeester KNHS Endurancevereniging


