Toelichting op het toezeggingsformulier en de vragen
1. Persoonlijke gegevens:
In dit gedeelte treft u een aantal persoonlijke gegevens aan. Wilt u de juistheid daarvan controleren en waar nodig
aanpassen. De eventueel nog lege velden zoals telefoonnummer en e-mailadres, kunt u zelf invullen. Wij zullen deze
gegevens dan in onze administratie opnemen. Uiteraard gaan wij hier vertrouwelijk mee om.
Wilt u in de toekomst op een andere manier worden aangeschreven, dan kunt u hier ook aankruisen hoe.
Bijvoorbeeld:
Individueel: Mevr. Jansen (of: Dhr. Jansen) Combinatie: Dhr. en mevr. Jansen Gezin: Fam. Jansen.
2. Toezegging 2017:
Hier vult u het bedrag in dat u in 2017 als kerkelijke bijdrage (VVB) wilt betalen en het aantal termijnen waarin u uw
bijdrage wilt voldoen.
3. Betaalwijze:
U kunt op twee manieren betalen. Hieronder lichten wij deze mogelijkheden toe:
Automatische incasso: Deze betaalwijze heeft de voorkeur. Als u voor deze betaalwijze kiest, dan worden de door u
aangegeven bedragen automatisch van uw rekening afgeboekt en in onze administratie verwerkt. De incassodatum is
de 24e van elke aangekruiste maand. Of als dit op een niet-werkdag valt, de eerstvolgende werkdag. U kunt een
afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Wilt u
uw betaaltermijnen spreiden, dan vragen wij u uw betalingen in de maand februari te laten ingaan en over (maximaal)
tien maanden te verdelen. Bij verhuizing buiten de gemeente of overlijden wordt de automatische incasso beëindigd.
Ik regel het zelf via mijn bank: U regelt uw betaling zelf via een eigen of periodieke overboeking.
4. Betaalmaanden:
Hier kunt u aankruisen in welke maand(en) u betaalt. Bij automatische incasso de maand januari a.u.b. niet aankruisen
en uw betalingen liefst over (maximaal) tien maanden spreiden.
5. Ondertekening:
Wij vragen u het formulier te dateren, van uw handtekening te voorzien en in de bijgesloten retourenveloppe te
stoppen en aan ons toe te sturen. U kunt u het formulier ook scannen en verzenden aan: vvb@pknmaassluis.nl of in
de brievenbus van de Immanuëlkerk aan de Lange Bonnestraat 5 deponeren.
6. Bewaarstrook:
Voor uw eigen administratie hebben wij een bewaarstrook bijgevoegd. Hierop kunt u de door u toegezegde bijdrage
en betaalwijze noteren. Hieronder vindt u aanvullende informatie over automatische incasso.

Belangrijke informatie:

Uw registratienummer:

Machtiging tot automatische incasso:
Hiermee machtigt u Protestantse Gemeente Maassluis doorlopend om het toegezegde bedrag in gelijke termijnbedragen in de door u
aangekruiste maanden van uw rekening af te schrijven. De incasso stopt wanneer het totaalbedrag van de jaartoezegging is bereikt.

Het incassant ID is: NL11ZZZ302584829411. Het machtigingskenmerk is: 20170001«Regnr». Indien er al in eerdere jaren een
doorlopende machtiging is afgegeven, begint het machtigingskenmerk met het betreffende jaar. Bijv. 2014 i.p.v. 2017.

De incassodatum is de 24e van elke aangekruiste maand. Of als dit op een niet-werkdag valt, de eerstvolgende werkdag.

Betaalde u vorig jaar uw bijdrage nog via een eigen periodieke overschrijving? Vergeet dan niet deze bij uw bank stop te zetten.

Als u betaalwijze “automatische incasso” heeft aangekruist en uw betaaltermijnen wilt spreiden, dan vragen wij u uw eerste
betaling in de maand februari te laten ingaan en over (maximaal) tien maanden te verdelen. Als u vorig jaar de maand januari
ook als betaalmaand heeft aangegeven, dan nemen wij contact met u op hoe we dat in dit jaar gaan oplossen. De einddatum
van Kerkbalans 2017 maakt het ons niet mogelijk in januari al een incasso run te draaien waarin rekening wordt gehouden met
een gewijzigd jaarbedrag. Wilt u uw toezegging in één keer per automatische incasso betalen, kies dan voor februari als eerste
mogelijkheid.
 Door automatische incasso als betaalwijze te kiezen bespaart u de organisatie veel werk en kosten!

TOEZEGGING KERKELIJKE BIJDRAGE 2017
Mijn kerk verbindt

1. Persoonlijke gegevens
Naam:
Adres:
Woonplaats:

Registratienr.
(Voorkeur)wijk
Telefoonnr.
E-mail

Gewenste aanschrijfwijze:

□ Dhr.

□ Mevr.

:
:
:
:

□ Dhr. en mevr.

□ Familie

2. Toezegging 2017
Mijn totale toezegging is € ………………....

Ik betaal dit bedrag in ………… termijn(en) van elk € ……………………..

3. Betaalwijze (één hokje aankruisen, raadpleeg ook de toelichting hiernaast)

□

□

Automatische incasso

Ik regel het zelf via mijn bank

Uw IBAN rekeningnummer: …………………………………………………….

4. Betaalmaanden
(a.u.b. aankruisen)

01
jan

02
Feb

03
mrt

04
april

05
mei

06
juni

07
Juli

08
aug

09
sept

10
okt

11
nov

12
dec

5. Ondertekening
Handtekening:

Datum:

SEPA-machtiging (alleen van toepassing bij keuze voor automatische incasso): u geeft toestemming aan Protestantse Gemeente
Maassluis om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht. U kunt een afschrijving altijd laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassodatum is de 24e van elke aangekruiste maand. Of als dit op een niet-werkdag valt, de eerstvolgende werkdag. Alle benodigde
informatie m.b.t. automatische incasso vindt u op de achterzijde van de bewaarstrook.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. BEWAARSTROOK Vul deze strook ook in en bewaar deze voor uw eigen administratie
Mijn toezegging voor 2017: € …………………… in …………termijn(en)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Betaalwijze:

Protestantse Gemeente Maassluis
College van Kerkrentmeesters
Postbus 186, 3140 AD Maassluis
Lange Boonestraat 5, 3142 CC Maassluis

Automatische incasso – Betaalmaand(en):
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ik regel dit zelf via mijn bank - Betaalmaand(en):
--------------------------------------------------------------------------------------------------.

e-mail adres: vvb@pknmaassluis.nl
IBAN rek.nr.: NL56 FVLB 0635 8028 72
Incassant ID: NL11 ZZZ3 0258 4829 411
ANBI nummer: 0024.13.589

