Zorgeloos contributie innen

Mijn gegevens

Nederlands

ClubCollect voor SV Sportclub

J. van der Berg
Contributie SV Sportclub
Factuurnr.: 147258

EUR 145,00
Factuur bekijken

Kies betaalwijze:
Betaal in termijnen

Betaal ineens

De bedragen zoals hieronder
weergegeven worden op de volgende
data van uw bankrekening afgeschreven.
Datum

Bedrag

3 okt ‘17

EUR 36,25

Transactiekosten
EUR 1,00

Totaal
EUR 37,25

Contributie inning anno nu.
Sportverenigingen hebben steeds vaker te maken met teruglopende inkomsten,
de vraag naar gespreid betalen neemt toe en er zijn minder vrijwilligers die zich
willen inzetten voor de club.
ClubCollect heeft daarom voor sportclubs een betaalsysteem ontwikkeld dat
inspeelt op deze ontwikkelingen en hierbij de verenigingen, de inzet van
vrijwilligers en de leden ondersteunt.

Waarom werkt ClubCollect voor uw vereniging?

Real-time online overzicht
van betalingen

Groter bereik middels e-mail,
sms en brief

Automatische
herinneringsberichten
ook na stornering

Up-to-date ledengegevens

Makkelijk over te dragen op
een nieuw bestuur

Positief effect op het
betaalgedrag

Persoonlijke support,
vijf dagen per week

Volledige controle op het
proces

Optie tot voorfinanciering bij
gespreide betalingen

Waarom werkt ClubCollect voor uw leden?
•

Veilig en snel betalen via iDEAL of SEPA automatische incasso

•

Keuze voor betaling ineens of in termijnen

•

Vriendelijk geformuleerde en persoonlijke berichten in stijl
van de vereniging

•

Eenvoudig een vraag stellen over de factuur

•

Leden kunnen persoonsgegevens online updaten

•

Persoonlijke betaalpagina met factuuroverzicht

Deutsch | English | Nede

rlands

Naam: J. van der Berg
Emailadres: jvanderber
g@example.com
Mobiel nummer: 06
123 456 78
Adres: Vaart ZZ 1D,
9401 GE Assen, Nede
rland

Uitloggen
Pas aan
Pas aan
Pas aan
Pas aan

Contributie SV Spo

rtclub

SV Sportclub
Factuurnummer:
147258

Factuurdatum:
4 sep 2017

Factuurregels
Omschrijving

Best SV Sportclub clublid,

voor clubs,
een online betaalplatform
ed aan ClubCollect. Dit is
en
van de contributie uitbeste
en van de nota’s, betalingen
SV Sportclub heeft de inning
bij het administratief verwerk
ties. ClubCollect helpt ons
verenigingen en andere organisa
herinneringen.
Bedrag: EUR 145,00
2017
Uiterste betaaldatum: 3 okt

Factuurnummer: 147258
b
Betreft: Contributie SV Sportclu
te
ect betaalpagina om een vraag
Open uw persoonlijke ClubColl
stellen over deze factuur.

15:35

Contributie
sportclub
maandag 4 september

Betalen

ClubCollect

zelf overmaken naar een bankrek
NB: u kunt uw betaling niet
ogelijkheden:
ClubCollect de volgende betaalm

147258
http://app.clubcollect.com/sms/1532312 okt 2016

Betaalmethode(n):
- Automatische incasso
- iDEAL

Factuurregels

Betaalmogelijkheden:
- Ineens
- Gespreid

Betreft:
Contributie sportclub

r direct een vraag stellen via

Totaal te betalen:

Voor vragen over de hoogte
agina.
persoonlijke ClubCollect betaalp
Met vriendelijke groet,
Namens SV Sportclub
Het team van ClubCollect

tisch gegenereerd bericht.
Het bovenstaande is een automa
penningmeester:
op
Persoonlijk bericht van uw
b en ClubCollect kunt u vinden
erking tussen SV Sportclu
Meer informatie over de samenw
www.svsportvereniging.nl

uw

Stel een vraag over

Bedrag (EUR)

Omschrijving

kunt u uw penningmeeste
van de nota of lidmaatschap

Download PDF

nu

BERICHTEN

Sportclub

uw web browser: http://w
STAP 1 - Open deze link in
e in:
STAP 2 - Typ deze inlogcod

145,00
Totaal te betalen:

Factuurdatum:
r:
Zie
Factuurnumme
contributienota.
club. In plaats daarvan biedt
Hier is uw SV Sportclub
ening van ClubCollect of uw

ww.example.com/email/12345

Bedrag (EUR)

Betreft:
Contributie SV Spor
tclub

Betalen

145,00

EUR 145,00

Versturen

deze rekening aan

uw club

EUR 145,00

Samenwerken met ClubCollect resulteert in tijdsbesparing, een hoger
percentage geslaagde inningen, een eenvoudiger proces, een betere cashflow
en een makkelijkere overdracht naar nieuwe verenigingsbestuurders.

Honderden verenigingen
gingen u voor.

"ClubCollect ontzorgt
penningmeesters en waarborgt
continuïteit ten aanzien van
contributie-inning."
Sascha Nieborg
HS'88

"ClubCollect zorgt voor rust en
regelmaat bij de inning van de
contributies. Het resultaat: 50% meer
contributie binnen dan vorig jaar om
deze tijd."
Dirk Jan Methorst
SC Overamstel

"ClubCollect draagt er mede zorg
voor dat de penningmeester
méér met besturen van de
vereniging bezig kan zijn."
René van Eijbergen
Sporting Almere

"Het heeft ons als club veel tijd
bespaard, ook de leden vinden het
een fijn systeem om mee te werken."
Martijn de Weerd
SVH Den Haag

"Het systeem van ClubCollect
is een verademing voor de
penningmeester en ontlast hem
in zijn werkzaamheden voor de
club."
Bert van Kampen
BZC '13

Kijk voor een demo van het systeem op clubcollect.com
ClubCollect

www.clubcollect.com

info@clubcollect.com

085 – 760 66 66

