
 

 

Doorlopende machtiging                 SEPA 
Naam :  Bewonersvereniging Buiksloot,  
Adres: Jan Smit, penningmeester Buiksloterdijk 176, 1025WC Amsterdam, Nederland 
IBAN Bewonersvereniging Buiksloot  NL79 INGB 0004 5634 18 
 
Incassant ID:                    NL93ZZZ798386180000 
 
Reden betaling:   Jaarlijkse contributie 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:  
Bewonersvereniging Buiksloot om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend (elk jaar) aan het eind van het 
jaar  een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de 
Bewonersvereniging Buiksloot. 
U krijgt twee weken voor de datum van incasso bericht via email 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact opmet uw bank. U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving 
verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden. 
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen 
machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw 
bank om dit te corrigeren. 
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden. 
 
U kunt dit formulier ook invullen, ondertekenen en scannen en opsturen naar jansmit2@icloud.com, 
dan kunt U dit exemplaar voor uw administratie bewaren. 
 
(Dik gedrukt in ieder geval invullen) 
 
Naam Ondergetekende: 
 
Straat+huisnr:  
 
Postcode + Woonplaats:       
 
Emailadres: 
 
Rekeningnummer (IBAN-formaat): _________________________________________  
 
Datum:              
 
Kenmerk machtiging: 2017- _  _  _  _     
 
(vul op de streepjes uw huisnummer in met een 0 (nul) ervoor) voorbeeld: 2017-0176. De datum van 
ondertekening en dit kenmerk zijn van belang voor het uitvoeren van de incasso) 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
(U kunt het formulier in de bus doen bij nr 176, maar ook bij 220 of 248.)  
(uw huisnummer is tevens lidmaatschapsnummer) 



 

 
 Penningmeester: Buiksloterdijk 176, 1025 WC Amsterdam 

De Bewonersvereniging Buiksloot zet zich in voor een leefbare en plezierige 
woonomgeving voor alle bewoners van de Buiksloterdijk en omgeving. Zo hebben we 
ons in de afgelopen jaren succesvol ingezet om de bomenkap in het Noorderpark te 
beperken, onder meer door erop aan te dringen de brug over het NH-kanaal ca 120 
meter zuidelijker te laten aanleggen, en hebben we ons ingezet bij kwesties rond 
riolering, geluidhinder, verkeersveiligheid, onderhoud van de achtersloot, overlast 
van ‚dagrecreanten’-bootjes in het NH-kanaal en andere zaken.  
Samen met andere buurtorganisaties zijn we via ELZO actief om van Elzenhagen-
zuid een leefbare wijk te maken en om de toekomstige verkeer- en parkeeroverlast te 
beperken. De feestcommissie organiseert jaarlijks tenminste drie activiteiten rond de 
Dam tot Dam-loop (BBQ), St.Maarten  en Pasen (eieren-zoeken). Op 
http://www.buiksloterdijk.org kunt u een overzicht vinden van onze activiteiten, en 
verwijzingen naar andere activiteiten in Noord. 
Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren vragen we aan alle bewoners/leden een 
jaarlijkse bijdrage van € 10. Tijdens onze jaarvergadering (zoals op 14 september jl.) 
legt het bestuur van de Bewonersvereniging verantwoording af over haar activiteiten. 
Om uw jaarlijkse bijdrage jaarlijks te kunnen innen verzoeken we u om de 
Incassomachtiging op de achterzijde  in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij 
de penningmeester (of evt. bij de voorzitter). 
Met vriendelijke groet, 
Jan Smit (nr 176)    Pieter Hettema (nr 220) 
(penningmeester)    (voorzitter) 
Toelichting incassomachtiging: 
Het is voor ons en voor U veel eenvoudiger een incassocontract te tekenen, zodat 
we probleemloos elk jaar tenminste € 10 kunnen innen, en niet iedereen achterna 
hoeven te lopen. Door allerlei recente activiteiten van de Feestcommissie en rond 
Elzenhagen-zuid en het Noorderpark zijn de uitgaven flink gestegen. Om onze 
begroting te laten sluiten heeft de ledenvergadering besloten de contributie vast te 
stellen op € 10, en te bevorderen dat de inning zoveel mogelijk via een incasso-
machtiging verloopt. 
In tegenstelling tot het recente verleden is het terugboeken (storneren) of opzeggen 
van het incassocontract veel eenvoudiger geworden. U stuurt dan gewoon een 
bericht naar uw bank. Ons contract met de bank voorziet overigens in een maximum 
te incasseren bedrag van € 15 per jaar, dus mocht de ALV besluiten tot verhoging, 
dan is € 15 het maximum.De eerstkomende incassodatum zal in de maand 
November twee weken voor daadwerkelijke inning worden aangekondigd. Er zal dan 
€ 10 worden geincasseerd, zijnde het lidmaatschapsbedrag van 2018. 
 


