
VERENIGING VAN EIGENAARS BUITENPLAATS “DE RIJD” 
Nieuwe Niedorp. 
 
Aan het bestuur van de VVE “De Rijd” 

p/a Buitengaats 38        Administratie: 
1186 MC Amstelveen            Buitengaats 38 

1186 MC Amstelveen 
        Tel. 020-6419594 

 
Betreft: automatische betaling jaarlijkse bijdragen. 
 
 
Hierbij zend ik u toe de door mij ingevulde en ondertekende machtiging. 
0ndergetekende verleent tot wederopzegging toestemming om de verschuldigde 
exploitatiebijdrage voor zowel de Buitenplaats “De Rijd” als 
 voor de Jachthaven “De Rijd” van zijn /haar (post)bankrekening nr………………….. 
af te schrijven. 
 
Hij/zij wenst de jaarlijkse exploitatiebijdragen voor de buitenplaats “De Rijd” te 
voldoen :  
O   in één termijn op of omstreeks 1 maart * 
O   in 2 gelijke termijnen op of omstreeks 1 maart en 1 juni.* 
O   in 3 gelijke termijnen  steeds 1/3 deel op of omstreeks 1 maart, 1 juni en  
     1 september.* 

 
Hij/zij wenst de jaarlijkse exploitatiebijdrage voor de Jachthaven “De Rijd” te voldoen: 
O   in één termijn op of omstreeks 1 maart* 
O   in 2 gelijke termijnen op of omstreeks 1 maart en 1 juni.* 
 
Hij/ zij wenst het waterverbruik en waterschapsheffingen te voldoen: 
O    in één termijn op of omstreeks 1 maart* 
O    in 2 gelijke termijnen op of omstreeks 1 maart en 1 juni.* 
N.B. Gespreide betaling van het waterverbruik en waterschapsheffingen is slechts 
mogelijk indien het verschuldigde bedrag meer dan € 50,-- bedraagt. 
 
  
 
 
Datum:                                      Handtekening:  
 
 
 
* gelieve in uw keuze aan te kruisen in O 
Betreft: automatische betaling jaarlijkse bijdragen huisnr. .. 
 
NB. Het terugboekingsrecht voor de debiteur en de bank kan worden toegepast 
gedurende 8 weken na debitering. 
 
 
 
 
 



 

STICHTING JACHTHAVEN ‘ DE RIJD’ 
NIEUWE NIEDORP. 
 
 
Aan het bestuur van de Stichting Jachthaven “De Rijd” 
p/a Buitengaats 38 
1186 MC Amstelveen. 
 
Betreft: toestemming tot automatische incasso. 
 
 
 
Hierbij zend ik u toe de door mij ingevulde en ondertekende machtiging. 
0ndergetekende verleent tot wederopzegging toestemming om de verschuldigde 
exploitatiebijdrage voor de Jachthaven “De Rijd” van zijn /haar (post)bankrekening 
nr……………….. 
af te schrijven. 
 
Hij/zij wenst de jaarlijkse exploitatiebijdragen voor de Jachthaven “De Rijd” te 
voldoen: 
O   in één termijn op of omstreeks 1 maart* 
O   in 2 gelijke termijnen op of omstreeks 1 maart en 1 juni.* 
 
 
 
 
Datum:                                   Handtekening:  
 
 
 
 
Ligplaats nr.  
 
 
* gelieve uw keuze aan te kruisen in O 
 
NB. Het terugbetalingsrecht voor de debiteur en de bank kan worden toegepast 
gedurende 8 weken na debitering. 
 
 
 
 
 
 


