
 

 
 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO 
 
 
Ondergetekende verleent hiermee tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan 
de penningmeester van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster om van zijn|haar rekening 
een bedrag af te schrijven wegens betaling van contributie, entreegeld, NGF-bijdrage, 
horecabijdrage en – indien van toepassing – huur tassenberging 
 
IBAN: _________________________________________________ per maand|kwartaal* 
 
Uw lidcode: ___________________ Uw factuurnr: ______________________________ 
 
Naam en voorletters: ______________________________________________________ 
 
Adres: ___________________________________________________________________ 
 
Postcode en plaats: ________________________________________________________ 
 
* Bij maandbetaling zal het gefactureerde bedrag in twaalf (12) gelijke termijnen van 
uw rekening worden afgeschreven op of omstreeks de 27-ste van de maanden januari 
t|m december. 
 
* Bij kwartaalbetaling zal het gefactureerde bedrag in vier (4) gelijke termijnen van uw 
rekening worden afgeschreven op of omstreeks 27 januari, 27 april, 27 juli en 27 
oktober. 
 
Belangrijk !   
 

 Indien u het niet eens bent met een incasso dan heeft u de bevoegdheid om het 
bedrag binnen 56 kalenderdagen na afschrijving – zonder opgaaf van reden – door 
uw bank terug te laten terugboeken (storno-recht) 

 
 De penningmeester behoudt zich het recht voor om de automatische incasso’s te 

stoppen en onmiddellijke betaling van de nog resterende maand- c.q. kwartaal-
termijnen  te eisen indien U bij herhaling het afgeschreven bedrag door uw bank 
laat terugboeken dan wel wanneer uw bank het afgeschreven bedrag bij 
herhaling terugboekt  of  om administratieve reden uw rekening blokkeert voor 
automatische incasso’s 

 
 Ingevolge een besluit van de algemene vergadering gehouden op 16 nov 2011 

worden bij maandbetaling per incasso € 3,00 incassokosten in rekening gebracht 
en bij kwartaalbetaling € 6,00 per incasso. De maand- en kwartaaltermijnen 
worden met deze incassokosten verhoogd. 

 
 
Datum: ___________________________ Handtekening: _________________________ 
 
U dient uw machtiging uiterlijk op 15 januari 2018 naar onderstaand adres te sturen of 
te deponeren in het postvakje van het clubsecretariaat in de hal van het clubhuis. 
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