
Onze ledenadministratie is aangesloten op het pakket van ClubCollect waarmee 

facturen/betalingsverzoeken worden verstuurd en betalingen worden verwerkt.  

Ook eventuele betalingsherinneringen lopen via dit pakket.  

Een juist e-mailadres en mobiel telefoonnummer zijn essentiële gegevens geworden nu we gebruik 

maken van KNTLB Club voor de ledenadministratie en het reserveren van banen en van ClubCollect 

voor het factureren en innen van het abonnementsgeld.  

ClubCollect biedt twee betaalopties aan: iDEAL en de Automatische Incasso. Bij de eerste wordt het 

geld meteen van je rekening overgeschreven, met de tweede kan je eenvoudig de datum bepalen 

waarop het jou uitkomt dat het bedrag van je rekening wordt afgeschreven. Een Automatische 

Incasso is in dit geval een eenmalige toestemming om het abonnementsgeld af te schrijven.  

Hoe gaat het in zijn werk? 

(TIP let vooral op de blauwe balken in de communicatie van ClubCollect- hier klik je op) 

Je krijgt een e-mail van ClubCollect met een betalingsverzoek voor het bedrag behorende bij het door 

jou gekozen abonnement. In dit betalingsverzoek staat een link naar een persoonlijke betaalpagina.  

                          

                                                Bekijk betaalpagina    

 

 

Je krijgt daarna een scherm te zien dat gebruikt wordt ter verificatie en waar je niets anders hoeft te 

doen dan op de blauwe balk te klikken waarop staat: 

 

                                                       Bekijk uw pagina 

 

Je bent nu op je persoonlijke betaalpagina. Op deze pagina kan je kiezen welke betalingsmethode jij 

het makkelijkst vindt. Er is zoals reeds genoemd een keuze tussen iDEAL betaling en Automatische 

Incasso. Klik op de link zoals hieronder afgebeeld. 

                              

                                               Bekijk betaalmogelijkheden en betaal  

    

Als je voor Automatische Incasso kiest dan worden, indien je bankgegevens reeds bij ons bekend zijn, 

je naam een banknummer voor je ingevuld. Check deze s.v.p.  

Als deze nog niet bekend zijn dan zelf graag invullen; een volgende keer dat je een betalingsverzoek 

krijgt worden deze gegevens wel al voor je ingevuld. 

Kies een datum van betaling en vergeet niet het vakje aan te vinken waarmee je akkoord gaat met de 

genoemde voorwaarden. De rest wijst zich vanzelf.  

Als je voor iDEAL kiest als betalingsoptie dan volg je de methode die ook gebruikt wordt voor 

bijvoorbeeld een aankoop via internet. Je betaalt direct. Je moet allereerst een vinkje zetten bij de 

opmerking: ‘Om mijn betaling te kunnen verwerken ga ik akkoord enz. enz.’ waarna je door het 

betalingsproces wordt geleid.   

Link naar ClubCollect waar je per onderwerp de antwoorden op vaak gestelde vragen kan vinden 

https://www.clubcollect.com/nl/faqs/lid/


Je krijgt een e-mail van ClubCollect nadat je betaald hebt ter bevestiging van je betaling.  

Als je toch nog vragen hebt over je betaling dan kan je via ClubCollect een bericht sturen (een Ticket) 

dat bij de ledenadministratie en bij de penningmeester terecht komt. Je krijgt dan binnen enkele 

dagen antwoord. In de mail van ClubCollect staat onder de blauwe balk die naar de betaalpagina 

verwijst een link Stel een vraag over dit betaalverzoek. Klik hier op en je kunt je vraag stellen.  

De gegevens die je ziet in je persoonlijke betaalpagina zijn overgenomen uit onze ledenadministratie. 

Check deze gegevens en indien niet correct graag aanpassen. Achter de gegevens staat een blauw 

hokje met een pennetje erin. Klik hierop als je iets wilt aanpassen.  

Deze wijzigingen worden door ClubCollect aangeboden aan de ledenadministratie om over te 

worden genomen.  

Bij ieder betaalverzoek hoort een berichtenproces dat door ClubCollect automatisch doorlopen 

wordt zolang er geen betaling gedaan is. 

1. Het begint met het eerste betaalverzoek via e-mail. Daar hoort een uiterste betaaldatum bij 

die 2 weken verder ligt dan de verzenddatum. 

2. Je krijgt een SMS – indien je mobiele telefoonnummer bekend is – als 3 dagen nadat het 

betalingsverzoek gemaild is, je nog niet op je Persoonlijke betaalpagina geweest bent. In 

deze SMS staat een link naar het betaalverzoek. Hetzelfde gebeurt als ClubCollect de melding 

krijgt dat het betalingsverzoek naar een niet geldig e-mailadres is gemaild. 

3. Na 11 dagen volgt er een zelfde mail als de eerste en eventueel ook weer een SMS als je de 

Persoonlijke betaalpagina niet bezoekt. 

4. Na 14 dagen ontvang je een eerste betaalherinnering. Daarin staat vermeldt dat de eerste 

betaaltermijn verlopen is. Er wordt een nieuwe uiterste betaaldatum genoemd die voor deze 

herinnering geldt. Tevens wordt gemeld dat er na die datum extra administratiekosten in 

rekening worden gebracht ter hoogte van € 5,00. 

5. Indien na 3 dagen de Persoonlijke betaalpagina niet is bezocht volgt ook hierop weer een 

SMS. 

6. Als de in de eerste betaalherinnering genoemde uiterste betaaldatum verlopen is volgt een 

tweede betalingsherinnering. We zijn dan inmiddels een maand verder. De mail blijft 

vriendelijk maar er wordt wel steeds dringender verzocht om tot betaling over te gaan. 

Het oorspronkelijk te betalen bedrag is nu verhoogd met de in de eerste betaalherinnering 

aangekondigde administratiekosten van € 5,00. Tevens wordt gemeld dat na het verlopen 

van de nieuwe betalingstermijn van 14 dagen er bij een derde betaalherinnering wederom 

€ 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.  

7. Volgt er na de tweede betaalherinnering nog geen betaling dan wordt de derde 

betaalherinnering verstuurd. Hopelijk komt het niet zo ver en tegen die tijd zal er vast een 

keer contact met je opgenomen worden om na te gaan wat er aan hand is.  

 

 


