
  
 

BREV vedr. kontingentbetaling 
Hasseris Grundejerforening 
Dato: 16.01.2016 
Nr.: 1 - 2016 
 

 

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 67890 

Din I-kode (indgangskode) er: 123-4 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer).

 

Tilmelding til Betalingsservice via Nets 
(tidligere PBS) 

 
 

Kontingent til Hasseris Grundejerforening opkræves i maj måned og udgør kr. 150,00 årligt 

 

Denne e-mail sendes til dig fordi du pr. den 15. januar 2016 ikke er tilmeldt betaling af 
det årlige kontingent til foreningen via Betalingsservice. Som tidligere meddelt har 
bestyrelsen fra og med 2016 besluttet at opkræve et gebyr på kr. 35,00 på alle 
opkrævninger, der udsendes som et FI-kort (girokort).  

Vil du undgå at skulle betale kr. 35,00 i gebyr og tillige samtidig også hjælpe Hasseris 
Grundejerforening for yderligere omkostninger samt at skulle bruge en del ekstra 
ressourcer af den frivillige arbejdskraft med administration?  

Dette gør du ved at tilmelde dig Betalingsservice via Nets, så vil betalingen af dit 
kontingent dels være GRATIS og fremgå af den Betalingsoversigt, du vil modtage ultimo 
april måned for den/de betaling(er), du ønsker betalt i løbet af maj måned. 
Betalingsoversigten vil du modtage fra dit pengeinstitut enten pr. brev eller via din e-
boks (eget valg). Kontingentet bliver betalt på forfaldsdagen hverken før eller efter. Du 
skal ikke tage turen til banken eller posthuset og skal heller ikke ulejlige dig med at skulle 
huske at indtaste betalingen via din Netbank.   

Du kan tilmelde din betaling til Nets (tidligere PBS) på foreningens hjemmeside – se efter 
det røde BS symbol på forsiden Hasseris Grundejerforenings hjemmeside (klik på dette). 

For tilmelding skal du anvende følgende: 

Registreringsnummer på dit pengeinstitut 

Kontonummer på den konto beløbet skal betales via  

Dit CPR-nummer 

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening (fremgår af denne mail) 

 

https://www.mailmarketing.nu/link.php?M=47667366&N=32861&L=15196&F=H


 

 

 

Din Nem-ID 

De oplysninger du skriver i tilmeldingsformularen bliver sendt på en sikker krypteret 
forbindelse direkte til Nets og foreningen modtager ikke disse oplysninger, vi får dog 
besked om at dit medlemsnummer er tilmeldt. Denne måde er den letteste, men du kan 
dog også få dit pengeinstitut til at sørge for din tilmelding. (Her skal du aflevere dit FI-
kort – evt. i kopi). 

Hvis du vil have dit Pengeinstitut til at klare tilmeldingen skal de bruge dit 
medlemsnummer og følgende: 

Hasseris Grundejerforening: PBS nr. 01756648 
Deb.gr.nr.: 00001. 

Det årlige kontingent for 2016 udgør kr. 150,00. 

På forhånd tak for hjælpen. 

 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening  

Har du bemærket, at øverst på dette Nyhedsbrev fremgår dit 

medlemsnummer samt din I-kode (indgangskode).  

Disse kan du som medlem anvende på foreningens hjemmeside ved bl.a. 

ret-selv-service, tilmelding til arrangementer mv. Læs mere om dette 

ved at foretage et KLIK HER 

Gem dit:  

MEDLEMSNUMMER 

samt din: 

I-KODE 
 

Dette Servicebrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til medlemmer, der har oplyst deres e-

mail adresse til foreningen. Udsendelsen sker ad-hoc og er derfor ikke med faste intervaller. Der 

kan IKKE svares på denne mail, og alle e-mail til Hasseris Grundejerforening bedes venligst sendt 

til: post@hasseris.dk 

Hasseris Grundejerforening 
Vestermarksvej 3 

9000 Aalborg 
www.hasseris.dk 
post@hasseris.dk 
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