
Geacht KCC/CK Kozijnen-lid, 
 
Betaling via automatische incasso levert voordelen op voor zowel u als de vereniging. 
U heeft geen omkijken meer naar de contributiebetaling aan KCC/CK Kozijnen, u vergeet 
nooit meer een contributiebetaling en er wordt altijd het juiste bedrag afgeschreven. En niet 
minder belangrijk: als u de vereniging machtigt tot automatische incasso ontvangt u een 
korting op de contributie van € 3.00 per jaar*. Verder loopt u ook geen enkel risico; als u 
het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u uw bank zonder problemen vragen om de 
incassobetaling terug te draaien. 
 
Het voordeel voor KCC/CK Kozijnen is dat de contributiebetaling minder geld en tijd kost. De 
kosten die de bank berekent voor de verwerking van overschrijvingen stijgen, en het 
versturen van aanmaningen kost -naast het tijdsbeslag voor de contributie-administrateur- 
minimaal 50ct per stuk. Daarnaast is de administratieve verwerking van automatische 
incasso’s vele malen eenvoudiger. De vrijgekomen tijd kan dan aan andere belangrijke 
KCC/CK Kozijnen vrijwilligersactiviteiten worden besteed. 
 
Het aanmelden voor automatische incasso gebeurt door onderstaande machtiging in te 
vullen, te ondertekenen en op te sturen aan ondergetekende. 
 
Alvast bedankt voor de moeite! 
 
Ruud van der Heijden Vignolahof 15 
Leden- en contributie-administratie KCC/CK Kozijnen 3066 AV  Rotterdam 
 010-4509049 
 contributie@kcconline.nl 
 
 
*De automatische incasso vindt in principe plaats aan het begin van ieder kwartaal, dus rond 1 juli,  
1 oktober, 1 januari en 1 april van ieder seizoen. Indien een incasso niet succesvol is, wordt deze aan 
het begin van de volgende maand opnieuw gedaan.  Indien u liever per maand betaalt, vermeld dit er 
dan s.v.p. bij op het machtigingsformulier. De korting wordt gegeven in bedragen van 4 x € 0.75 per 
kwartaal, zodat ook leden die in de loop van het seizoen overstappen naar automatische incasso direct 

van de korting meeprofiteren. 
 
 

 
 
           
            Doorlopende machtiging 

Door ondertekening van dit formulier machtig ik KCC/CK Kozijnen   
(Postbus 860, 2900 AW Capelle a/d IJssel,incassant ID: NL70ZZZ242948150000)  
om ieder kwartaal de verschuldigde contributie af te schrijven van: 
   
 
IBAN-rekeningnummer: NL _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 
 
t.n.v.                                           (naam)  
 
te                                                              (plaats) 

 
Datum:      
 
Handtekening rekeninghouder:              
 

mailto:contributie@kcconline.nl

