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TOEZEGGING KERKELIJKE BIJDRAGEN 2017 

 
<Naam> Registratienummer  <Gereg.nr> 
<Straat>  <Huisnummer> <Toevoeging>  
<Postcode>  <Plaats>  

 
1. Bedrag en termijnen (maximaal 10) 

Voor de Kerk zeg ik voor 2017 een bedrag toe van: 

Betaalmaanden: □ feb   □ mrt   □ apr   □ mei   □ jun   □ jul   □ aug   □ sep   □ okt   □ nov 

 

Voor de Diaconie zeg ik voor 2017 een bedrag toe van:  

Betaalmaanden: □ feb   □ mrt   □ apr   □ mei   □ jun   □ jul   □ aug   □ sep   □ okt   □ nov 

 

Voor het Werelddiaconaat zeg ik voor 2017 een bedrag toe van: 

Betaalmaanden: □ feb   □ mrt   □ apr   □ mei   □ jun   □ jul   □ aug   □ sep   □ okt   □ nov 

 

Voor de Zending zeg ik voor 2017 een bedrag toe van: 

Betaalmaanden: □ feb   □ mrt   □ apr   □ mei   □ jun   □ jul   □ aug   □ sep   □ okt   □ nov 

 

2. Betalingsgegevens 
Als uw bankrekeningnummer en e-mailadres in onze administratie bekend zijn, staan ze hieronder vermeld. Staan ze niet 
vermeld of wilt u ze wijzigen, vul ze dan in bij ‘wijzig in’. Zorg dat alle betalingsgegevens zijn ingevuld. 

Bankrekening (IBAN): <IBAN> wijzig in: NL _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E-mailadres:  <E-mailadres> 

wijzig in (s.v.p. in blokletters) : ________________________________________________ 

Betaalwijze: (z.o.z. voor een toelichting) 

 □ Automatische incasso 

 □ iDEAL  zorg dat het juiste e-mailadres vermeld staat. 

 □ Acceptgiro 

□ Ja, ik wil komende jaren mijn kerkelijke bijdragen digitaal toezeggen ( zorg dat het juiste e-mailadres vermeld staat). 

3. Ondertekening 
Plaats hieronder uw handtekening en de datum van ondertekening.  
Als u heeft gekozen voor automatische incasso geeft u hiermee ook een zgn. SEPA-machtiging aan het College van 
Kerkrentmeester en/of de Taakgroep Diaconie en Zending van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest om in de 
aangekruiste maanden een termijnbedrag van uw rekening af te schrijven vanwege Kerkelijke Bijdragen. 

 
  

totaal € 

Handtekening Datum 

totaal € 

totaal € 

totaal € 
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Toelichting op de betaalwijze 

Wij vragen u te kiezen voor een automatische incasso.  
Het is voor u een heel eenvoudige én veilige manier van betalen: door op het toezeggingsformulier te kiezen voor 
automatische incasso en vervolgens te tekenen geeft u de machtiging af en hoeft u daarna niets meer te doen.  
De toegezegde termijnbedragen voor 2017 worden in de door u aangegeven maanden van uw bankrekening 
afgeschreven. 
Voor de kerk zijn de voordelen heel groot: de bijdragen worden door de bank geheel automatisch en tegen zeer 
lage kosten verwerkt. En het Kerkelijke Bureau heeft er geen omkijken naar, wat een flinke besparing in 
administratieve lasten betekent.  

N.B.:  Betaalde u vorig jaar via een periodieke overschrijving? Kies dan nu voor automatische incasso en vraag 
uw bank de periodieke overschrijving stop te zetten  (dit kunt u alleen zelf regelen). U voorkomt 
daarmee onnodig administratief werk voor het Kerkelijk Bureau. 

Beschikt u over een e-mailadres en heeft u toegang tot internetbankieren, dan kunt u ook kiezen voor betalen via 
iDEAL. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U rekent af in de vertrouwde 
internetbankieromgeving van uw eigen bank. Zowel voor u als voor de kerk heeft het voordelen.  
De betaalgegevens worden voor u ingevuld en u wordt direct op de hoogte gebracht van de geslaagde betaling. 
Voor de kerk zijn de voordelen vergelijkbaar met die van de automatische incasso, zij het dat de iDEAL 
betalingsverzoeken nog wel handmatig verstuurd moeten worden en dat er kosten aan verbonden zijn.  

Betalen via acceptgiro is voor de kerk een dure manieren van betalen vanwege de handmatige verwerking en de 
hoge kosten van het aanmaken / versturen van de acceptgiro’s.  
De banken hebben aangekondigd dat de acceptgiro in 2018 zal verdwijnen.  
In 2017 zal het daarom voor de laatste keer mogelijk zijn om deze betaalwijze te kiezen voor uw kerkelijke 
bijdragen. Een goede reden om nu al te kiezen voor automatische incasso of iDEAL. 

 
1. Automatische incasso 

 De toegezegde termijnbedragen worden in de door u aangekruiste maanden afgeschreven. 

 De incasso stopt wanneer het totaalbedrag van een jaartoezegging is bereikt. 

 Uw SEPA-machtiging is alleen geldig voor 2017.  

 Afschrijvingen vinden rond de 25
ste

  van de maand plaats.  
Op de bankoverschrijving kunt u de volgende informatie over de automatische incasso aantreffen: 
Incassant-ID College van Kerkrentmeesters  NL40ZZZ302584829471 
Kenmerk machtiging Kerk <Gereg.nr>1482017 

Incassant-ID Taakgroep Diaconie en Zending  NL30ZZZ302584822376 
Kenmerk machtiging Diaconie <Gereg.nr>163702017 
Kenmerk machtiging Werelddiaconaat  <Gereg.nr>164152017 
Kenmerk machtiging Zending <Gereg.nr>164142017 

 Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan hebt u 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het 
afgeschreven bedrag terug te boeken (zonder opgaaf van redenen). 

2. iDEAL 

 De iDEAL betalingsverzoeken voor de toegezegde termijnbedragen worden in de door u aangegeven maanden 
naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.  

 De e-mail bevat een link naar het iDeal betalingsformulier. 

 Wanneer het totaal bedrag van een jaartoezegging is bereikt, wordt geen iDEAL betalingsverzoek meer 
gestuurd. 

3. Acceptgiro 

 De acceptgiro’s voor de toegezegde termijnbedragen worden in de door u aangegeven maanden toegezonden. 
 

 

Vriendelijk verzoek pas te betalen als u daartoe een betalingsverzoek, iDeal of acceptgiro, hebt ontvangen.  

U voorkomt daarmee onnodig administratief werk voor het Kerkelijk Bureau. 

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met het  

PGO - Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB  Oegstgeest 
 071 517 5498       E-mailadres: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl        Website: www.pgoegstgeest.nl 

mailto:kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
http://www.pgoegstgeest.nl/

