Den enkle måten å betale medlemskapet på….
Automatisk månedsbetaling ved bruk av AvtaleGiro
Nyhet….
Du kan nå betale ditt medlemskap i golfklubben på en mer praktisk og
fornuftig måte. Ved å benytte deg av AvtaleGiro, deler du opp betalingen med
12 like avdrag fordelt gjennom hele året – og alt går helt automatisk…..

Mange fordeler ved bruk av AvtaleGiro






Ingen forskuddsbetaling i januar for hele året
Du fordeler kostnaden jevnt over hele året
Alt går automatisk med fast trekk på konto
Etter bindingstid på 12 måneder, er det kun 3 måneders oppsigelse på medlemskapet
Enkelt å komme i gang med – fyll ut blankett nederst og returner til klubben

Kortfattet retningslinjer ved bruk av AvaleGiro






Ved inngåelse av AvtaleGiro er det en 12 måneders bindingstid
Etter bindingstiden er det 3 måneders oppsigelse som må gjøres skriftlig eller per e-post
Ønsker du å «fryse» medlemskapet, skal dette på forhånd avtales og godkjennes av klubben
AvtaleGiro er et «løpende» medlemskap og kan IKKE benyttes som et «Sesongmedlemskap»
Ved inngåelse av AvtaleGiro, betales oppsigelsestiden på forskudd.

For mer utfyllende informasjon og retningslinje, se klubbens nettsider
PS! Vi trenger originalen av dette skjemaet, så du må enten sende eller levere dette til klubben.

Hvorfor bruke tid på regninger, når

du heller kan
bruke tiden på golf?

Fyll inn kupongen under og returner den til Kristiansand Golfklubb. Sett gjerne kr. 1.500,- i feltet for beløpsgrense, det dekker
opp et eventuelt depositum. PS! Feltet for KID-nr. kan du la stå tomt, vi fyller ut dette.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------automatisk betaling av faste regninger
 JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro.

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 20 000,- per trekkmåned

Mottaker

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Kristiansand Golfklubb

1503 54 59550

Kr. …...……………
 Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av

Belast mitt konto nr.

betalingen (v/kombinasjon er det ikke mulig å velge
bort varsel – da vil eFaktura fungere som varsel)

KID-nr.
(KID-nummeret finner du nederst til venstre på giroblanketten/fylles ut av betalingsmottaker)

Navn: ……………………………………………………….…..
Post nr/sted: ……………………………………………………
Sted/dato: …………………………………… Underskrift: ………………………………………………
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