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DOORLOPENDE SEPA-INCASSO MACHTIGING 
 
Waar is deze machtiging voor? 
De sepa-machtiging is voor de incasso van de Algemene Onderhoudsbijdrage van 
de begraafplaats.  
Toelichting op deze bijdrage 
De vereniging tracht zoveel mogelijk met vrijwilligersinzet te realiseren, maar voor 
het onderhoud van de begraafplaats is professionele inzet nodig. Hier zijn kosten 
aan verbonden. Voorheen werd het algemeen onderhoud betaald uit de contributie 
van de leden. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) is besloten om dit bedrag uit 
de contributie te halen en apart als algemene onderhoudsbijdrage in rekening te 
brengen bij de rechthebbenden. Deze afspraak is vastgelegd in het 
beheersreglement. 
  
Wat moet ik betalen? 
Met het vaststellen van de tarieven op de ALV van 2017 is de Algemene 
Onderhoudsbijdrage bepaald op € 10,00 per enkel graf (grafcode).  
 
Kan ik uitsluitend via automatische incasso betalen? 
Bij voorkeur, er is gekozen voor deze vorm van betalen aangezien de vereniging 
verantwoordelijk is voor 3500 graven. Hierdoor wordt de administratieve last voor 
de organisatie (die draait op vrijwilligers) beperkt. Alleen als er echte principiële 
bezwaren zijn ontvangt u een factuur. In dat geval zet u een kruis door de 
machtiging en wordt de machtiging niet door u getekend. 
 
Wie is de geïncasseerde? 
Dit is de rechthebbende die is namens de familie verantwoordelijk is gesteld voor 
het graf c.q. de graven. 
 
Welk IBAN-nummer moet ik invullen? 
Dit moet het IBAN-nummer zijn waarvan de rechthebbende (geïncasseerde) de 
onderhoudsbijdrage wil laten afschrijven. 
 
Er staat een verkeerd IBAN-nummer vermeld op het toegezonden formulier, 
wat moet ik doen? 
Dit graag corrigeren in het juiste nummer en het formulier aan ons retourneren. 
 
Wat is de BIC-code en moet ik die invullen? 
Hier hoeft u niets in te vullen. Dit is een betalingscode die uitsluitend van 
toepassing is op buitenlands betalingsverkeer en wordt automatisch gegenereerd 
door de bank. 
 
Wat is de REL-code graf? 
Dit is het relatienummer dat wij gebruiken voor de automatische incasso in de 
financiële administratie en is gekoppeld aan de grafcode. 
 
Waarom staat er geen bedrag op de machtiging? 
Een doorlopende machtiging zonder vermelding van het bedrag is mogelijk bij 
vooraankondiging van de incasso. Het bedrag is te vinden op de openbare 
tarievenlijst op onze website.  
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Wanneer wordt het bedrag afgeschreven? 
Via een brief (vooraankondiging) krijgt u bericht wanneer welk bedrag van uw 
rekening wordt afgeschreven. 
 
Blijft het bedrag de komende jaren gelijk? 
Het is niet de intentie van het bestuur om dit bedrag op korte termijn aan te 
passen. Mocht er wel sprake zijn van een verhoging, zal het bestuur dit voorleggen 
aan de leden en zal dit in een ALV worden geformaliseerd. Dit is een gebruikelijke 
procedure die bij veel instelling wordt toegepast. 


