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Leusden, maart 2014

Betreft: Kantinerekening

Inleiding
De kantinecommissie wil het weer mogelijk maken om consumpties in de kantine weer te laten
opschrijven en deze achteraf te betalen. Hiervoor is overleg gevoerd met de penningmeester 
en zijn we tot de volgende oplossing gekomen.

Om consumpties op te laten schrijven moet je dit eerst aanvragen. Het aanvraagformulier tref 
je hieronder aan. Het ingevulde aanvraagformulier moet je inleveren bij de penningmeester. 
Hij beoordeelt de aanvraag. Als de aanvraag is goedgekeurd (of afgewezen) krijg je hiervan 
per e-mail bericht. Deze bevestiging wordt ook naar de kantinecommissie gestuurd. Op deze 
bevestiging staat het nummer van je kantinerekening vermeld.

De aanvrager moet vervolgens een pasfoto mailen naar de kantinecommissie. Zij maken een 
kantinerekening voor je met daarop het genoemde rekeningnummer en je pasfoto. 
Per kantinerekening is het mogelijk om anderen te machtigen om ook gebruik te maken van 
deze rekening (max. 3). Van deze personen stuur je ook een pasfoto naar de 
kantinecommissie.

Bij het bestellen van een consumptie op rekening geeft je aan de barmedewerker je 
rekeningnummer door waarna hij/zij de consumpties op de rekening bijschrijft.

Aan het einde van de maand wordt het bedrag berekend en wordt dit gelijk met de contributie 
voor de volgende maand geïncasseerd. Per e-mail ontvang je een overzicht van het 
incassobedrag waarop staat aangegeven welk bedrag de kantinerekening betreft. Je ontvangt 
geen verdere specificatie van de kantinerekening.

Voorwaarden
Om een kantinerekening aan te vragen gelden de volgende voorwaarden:
 

 Je moet lid zijn van KC Antilopen.
 De minimumleeftijd van de deelnemer is 18 jaar.
 Een kantinerekening is alleen geldig na akkoord van de penningmeester en als deze is 

voorzien van pasfoto’s.
 Het risico van verkeerd opschrijven ligt bij de deelnemer. Indien de deelnemer van 

mening is dat de rekening onjuist is moet hij/zij dit nadrukkelijk kunnen aantonen.
 Voor een kantinerekening moet aanvraagformulier worden ingevuld (verkrijgbaar achter

de bar). Betaling van de kantinerekening gebeurt maandelijks per incasso, tezamen met
de incasso van de contributie.
De penningmeester kan een deelnemer vragen de rekening zelf over te maken. Als de 
penningmeester dit vraagt moet de rekening binnen een week zijn bijgeschreven op de 
bankrekening van KC Antilopen.

 De rekening die wordt gebruikt voor de incasso van de contributie moet op naam staan 
van de deelnemer.

 Een kantinerekening kan altijd worden ingetrokken door de penningmeester.
 Per kantinerekening mag je maximaal 3 personen machtigen om consumpties op te 

laten schrijven. Het risico hiervoor ligt geheel bij de deelnemer.
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Aanvraag kantinerekening

De deelnemer,

Naam :                                                                                            

Adres :                                                                                            

PC + Plaats :                                                                                            

E-mail :                                                                                            

Wil een kantinerekening openen bij KC Antilopen. De deelnemer stemt in met de voorwaarden 
voor het aanvragen en gebruik van een kantinerekening.

Gemachtigden
Hierbij machtigt de deelnemer onderstaande personen gebruik te laten maken van zijn 
kantinerekening. Het risico van het gebruik van de rekening door deze personen ligt geheel bij 
de aanvrager.

Naam :                                                                                            

Naam :                                                                                            

Naam :                                                                                            

Machtiging doorlopende incasso - SEPA
Naam : KC Antilopen IBAN incassant : NL96INGB0005612555
Postadres : Roggeland 14 Incassant ID : NL28ZZZ405064120000

  3833 VN Leusden
  Nederland

Door ondertekening van dit aanvraag geeft u toestemming aan KC Antilopen doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
voor de betaling van de kantinerekening, contributies en overige periodieke bedragen, en uw 
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van Antilopen.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 

IBAN nummer bankrekening :                                                                                            

Tenaamstelling bankrekening :                                                                                            

Voor akkoord
Handtekening

                                                          

Plaats en datum

                                                          

In te vullen door de Penningmeester

Aanvraag akkoord : Ja / Nee

Nummer kantinerekening :                    

Kenmerk machtiging :                                

Handtekening


