
   

 

Uitleg betaalwijze gemaakte fietsritten 
De ritten op de duofiets worden betaald door de Gast. Hieronder vind u een uitleg over de mogelijkheden van 
de betaling en twee formulieren, waarvan u er 1 dient te ondertekenen en retourneren. 
 

Hoe worden ritten aan de gast gefactureerd? 

Aan het einde van ieder kwartaal wordt het kwartaalbedrag voor alle ritten berekend door het aantal gemaakte 
ritten te vermenigvuldigen met de ritprijs.  
 
Nu zijn er twee mogelijkheden om de factuur te betalen: 
1. Het bedrag automatisch laten afschrijven van uw rekening via een machtiging 
2. Zelf overschrijven naar de bankrekening van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn onder vermelding van het 

factuurnummer. Hier komen extra administratiekosten bij. 
 
Wij geven sterk de voorkeur aan optie 1. Hieronder staan enige argumenten aangegeven om uw keus te 
vergemakkelijken 

 

Automatisch laten afschrijven van uw rekening 

• U bent goedkoper af, omdat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht. 

• U bespaart uzelf de rompslomp van het regelen van de kwartaal betaling. 

• U houdt altijd zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken 
zonder opgaaf van reden 

• U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken door dit te melden aan Fietsmaatjes Alphen aan den 
Rijn. 

• Het scheelt Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn en uzelf veel werk 
 

Zelf overschrijven 

• Er worden extra administratiekosten in rekening gebracht à € 5,00 per factuur. 

• U dient de factuur binnen de op de factuur aangegeven termijn van twee weken te betalen. 

• Als u besluit, na ontvangst van een factuur, toch een machtiging te ondertekenen, gaat deze pas in nadat 
de factuur betaald is. 

 
Als u hiervoor kiest willen wij toch graag uw IBAN nummer en tenaamstelling hiervan van u ontvangen.  
 
De reden hiervoor is dat we in sommige gevallen geld naar u moeten kunnen terugstorten. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn als u bij ontvangst van de factuur ontdekt dat u een bepaalde rit niet gereden hebt, maar vergeten bent 
deze uit het reserveringssysteem te verwijderen. Als u dat meldt aan ons, dan krijgt u bij de volgende 
factureringsperiode een creditfactuur hiervoor en wordt het bedrag op uw rekening teruggestort. Hiervoor 
hebben wij de IBAN en de tenaamstelling nodig.  
 
Wellicht voelt u zich een beetje ongemakkelijk om deze informatie te geven, maar zodra u een factuur betaalt, 
zijn deze gegevens bij ons bekend. Wij willen echter graag de gegevens van onze gasten vanaf dag 1 
compleet in onze systemen vastleggen, zodat er geen problemen kunnen ontstaan. 
 

Privacy 

De bancaire gegevens vallen, net als al uw andere gegevens, onder de wet op de privacy (AVG). Wij gaan hier 
zeer zorgvuldig mee om; dit kunt u lezen in het privacy reglement. 

 

Mijn keus 

 

• Ik kies voor de machtiging. Vul het Machtigingsformulier “Doorlopende Sepa machtiging                                                                                   

• automatische incasso” in, onderteken dit en overhandig het formulier aan uw coördinator  
 

• Ik kies voor zelf overschrijven Vul het “Zelf overschrijven” formulier in (laatste pagina), onderteken dit en 
overhandig het formulier aan uw coördinator.  



   

 

  

Doorlopende Sepa machtiging                                                                                   
automatische incasso 
 

 
Ondertekende geeft hierbij aan de Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn, toestemming om ieder kwartaal 
een incasso-opdracht te versturen aan de bank van ondergetekende en deze bedragen van de rekening van 
ondergetekende af te schrijven. Deze bedragen betreffen de kosten voor de gemaakte ritten in het kwartaal op 
een duofiets van de Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn. De kosten per rit staan vermeld op de 
website: https://fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl/gasten/  
 
Voor de incasso-opdracht verstuurd wordt, zal de rekening per E-mail naar ondergetekende verstuurd worden 
en/of naar degene die de administratie verzorgt. 
 
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u, zonder opgaaf van reden, deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank.  
 
U kunt deze machtiging altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de Stichting 
secretaris@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl onder vermelding van uw Gastennummer en het kenmerk van de 
machtiging (deze staat op de rekening vermeld). 
 
 
Naam Gast:        __________________________________________________________ 
 

  
Ondergetekende: 
 
Naam: 
 

__________________________________________________________ 

Adres: 
 

__________________________________________________________ 

Postcode: 
 

__________________________________________________________ 

Plaats: 
 

__________________________________________________________ 

IBAN 
     
 

Ten name 
van 

__________________________________________________________ 
  
  
  
Datum 
 

__________________________________________________________ 

Plaats 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 

Handtekening 
 

__________________________________________________________ 

 
 

Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn 
Incassant ID: NL08ZZZ502057730000 

  

https://fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl/gasten/
mailto:secretaris@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl


   

 

 

  

Zelf overschrijven 
 
 

 
Ondertekende gaat akkoord met het achteraf betalen van de gemaakte ritten op een duofiets van de Stichting 
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn per kwartaal en de extra administratiekosten. De kosten per rit en de 
administratiekosten staan vermeld op de website: https://fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl/gasten/  
 
Aan het begin van ieder kwartaal, zal de rekening over het afgelopen kwartaal per E-mail naar ondergetekende 
verstuurd worden en/of naar degene die de administratie verzorgt, welke binnen twee weken voldaan dient te 
worden.. 
 
Als u het niet eens bent met een rekening kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting 
penningmeester@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl onder vermelding van uw Gastennummer. 
 
U kunt optioneel uw “IBAN” en “ten name” van invullen voor het geval de Stichting een creditfactuur naar u 
moet versturen. 
 
 
Naam Gast:        __________________________________________________________ 
 

 
Ondergetekende: 
 
Naam: 
 

__________________________________________________________ 

Adres: 
 

__________________________________________________________ 

Postcode: 
 

__________________________________________________________ 

Plaats: 
 

__________________________________________________________ 

IBAN 
(optioneel)      

 
Ten name 
van 
(optioneel) 

__________________________________________________________ 

  
  
  

Datum 
 

__________________________________________________________ 

Plaats 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 

Handtekening 
 

__________________________________________________________ 

 
 

Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn 
NL27 RABO 0345 6046 52 

 
 

https://fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl/gasten/
mailto:penningmeester@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl

