Kosten overzicht contributie betalingen
Als bestuur willen wij de kosten voor Ken en Geniet beperken.
Daarom vragen wij om indien u over een e-mail adres beschikt dit kenbaar te maken via onze website.
Indien u dit aangeeft ontvangt u de contributienota via e-mail.
Deze dient u dan zelf over te maken op het bankrekeningnummer van Ken en Geniet.
Bovenstaande procedure van contributiebetalingen is voor Ken en Geniet het goedkoopst.
Tevens kunt u aangeven dat u in de toekomst bereid bent om via automatische afschrijving
uw contributie te voldoen. Deze vorm van betaling wordt alleen verzorgt indien voldoende leden
hiervoor kiezen. (Minimaal 30 betalingen)
Hieronder ziet u een kosten vergelijking tussen het betalen via acceptgiro
en het betalen via een door uzelf gedane overschrijving.

Totaal aantal bezorgde acceptgiro's
Aanschaf 500 acceptgiro's
Aanschafkosten per acceptgiro
Bankkosten bijschrijving per acceptgiro
Enveloppe en brief
totaal per acceptgiro

207
€ 121,98
€ 0,24
€ 0,21
€ 0,10
€ 0,55

De leden moeten de acceptgiro zelf aan hun bank geven
bijvoorbeeld via telebankieren of een handmatige opdracht.

Bij deze betalingsvorm zijn de kosten voor onze vereniging het grootst
Kosten voor 207 contributie betalingen via acceptgiro
Bankkosten bijschrijving via bankoverschrijving
Nota versturen per e-mail
Totaal

€ 114,67
€ 0,14
€ 0,00
€ 0,14

De leden moeten na een brief zelf een betalingsopdracht aan hun bank geven
bijvoorbeeld via telebankieren of een handmatige opdracht.

Bij deze betalingsvorm zijn de kosten voor onze vereniging het kleinst
Kosten voor 207 contributiebetalingen via e-mail

Automatisch afschrijving per batch

€ 28,98

€ 2,00

Ken en Geniet (Penningmeester) verzorgt de afschrijving van de contributie bij de leden.
Hiervoor moet een machtiging aan Ken en Geniet afgegeven worden, deze machtiging
Deze betalingsvorm wordt allen toegepast indien er voldoend belangstelling voor is
kan altijd ingetrokken worden.
Kosten voor 207 contributiebetalingen via automatisch afschrijving

€ 2,00

