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Incasso  
Incasso is voor u een heel eenvoudige én veilige manier van betalen: door op het 

toezeggingsformulier te kiezen voor incasso geeft u de machtiging af en hoeft u daarna 

niets meer te doen.  

Voor de kerk zijn de voordelen heel groot: de bijdragen worden door de bank geheel 

automatisch en tegen zeer lage kosten verwerkt. En het Kerkelijk Bureau heeft er geen 

omkijken naar, wat een flinke besparing in administratieve lasten betekent.  

Wij vragen u daarom te kiezen voor incasso. 

• De toegezegde termijnbedragen voor 2021 worden in de door u aangegeven 

betaalmaanden van uw bankrekening afgeschreven. 

• Afschrijvingen vinden rond de 25ste van de maand plaats.  

Op de bankoverschrijving kunt u de volgende informatie over de incasso aantreffen: 

Incassant-ID Taakgroep Diaconaat & Zending  NL30ZZZ302584822376 

Kenmerk machtiging Diaconie <registratienummer>163702021 

Kenmerk machtiging Werelddiaconaat  <registratienummer>164152021 

Kenmerk machtiging Zending <registratienummer>164142021 

 

Het <registratienummer> is het unieke nummer waarmee u geregistreerd bent in de 

ledenadministratie van de PGO. 

 

• 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). 

N.B.  Betaalde u vorig jaar via een periodieke overschrijving?  

Kies dan nu voor 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. 

iDEAL 
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 

incasso, zij het dat de iDEAL betalingsverzoeken nog wel handmatig verstuurd moeten 

worden en dat er kosten aan verbonden zijn.  

• De iDEAL betalingsverzoeken voor de toegezegde termijnbedragen voor 2021 worden 

in de door u aangegeven betaalmaanden naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.  

• De e-mail bevat een link naar het iDEAL betalingsformulier. 
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N.B.: Vriendelijk verzoek pas te betalen als u daartoe een iDEAL 

betalingsverzoek hebt ontvangen. U voorkomt daarmee onnodig 

administratief werk voor het Kerkelijk Bureau. 

Als u vragen hebt, kunt u altijd via e-mail voorzitter-diaconie@pgoegstgeest.nl contact 

opnemen met de Taakgroep Diaconaat en Zending. 
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