
 

 

 

 

 Naam 

 Straat 

 Postcode woonplaats 

 

Heerhugowaard, oktober 2019 

Aan alle leden van Vervoersvereniging Heerhugowaard, 

In deze brief wil ik u informeren over uw lidmaatschap per 1 januari 2020. De ledenraad 
heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur een verhoging van het lidmaatschap door 
te voeren naar € 15,00 per jaar. Wij zullen dit bedrag voor de eerste keer incasseren, op het 
moment dat u van ons gewend bent, aan het einde van uw lidmaatschapsjaar. Deze datum 
staat vermeld op uw huidige lidmaatschapspas. 

Sinds de oprichting in 2010 heeft de vereniging het lidmaatschap niet verhoogd. De reden 
voor deze verhoging is met name te wijten aan de toename van de algemene kosten voor 
onderhoud en beheer van ons wagenpark en de verhoging van de BTW over onze 
dienstverlening. 

Daarnaast laat ik u weten dat u van ons begin december een nieuwe lidmaatschapskaart 
ontvangt. Dit is een persoonlijke kaart waarmee u vanaf 1 januari kunt reizen. 

Waarom een nieuwe lidmaatschapskaart? 

1. Met deze lidmaatschapskaart kunt u reizen, maar het is ook een betaalmiddel. Het is 
daarom belangrijk dat u uw pas altijd bij u heeft.  

2. U betaalt de chauffeur niet meer met geld of strippen in de bus maar u gebruikt 
hiervoor uw lidmaatschapskaart (u kunt t/m 31 december 2019 met geld of strippen 
blijven betalen, daarna niet meer). 

3. Met deze lidmaatschapskaart trachten wij het reizen voor u te vereenvoudigen. 
Daarnaast maken we het voor u en de (vrijwillige) chauffeur veiliger, omdat er geen 
contant geld meer aanwezig is.   

4. Iedere rit die u met de bus rijdt, wordt automatisch geregistreerd en één keer per 
maand ontvangt u een factuur. 

  



 

U betaalt uw jaarlijkse lidmaatschapskosten aan de Vervoersvereniging “Hugohopper” nog 
niet via een automatische incasso. U ontvangt hiervoor van ons een factuur die u contant of 
via de bank betaald. 

Om het betalen voor u gemakkelijk te houden wil ik u vragen ons hiervoor met ingang van 1 
januari 2020 te machtigen. Om reden deze datum naast de lidmaatschapskosten ook de 
ritten, die u hebt meegereden, maandelijks worden gefactureerd.  

Hoe werkt het? 

- Voor de betaling ontvangt u, in de eerste week van de maand, een factuur, via email 
of post. Hierop ziet u een overzicht van de gereden ritten en het totaal bedrag. 

- Het totaal bedrag op de factuur wordt vervolgens iedere maand rond de 10e  
automatisch geïncasseerd. U kunt zelf eenvoudig controleren of de betaling goed is 
verlopen. 

- Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u uw geld heel eenvoudig 
terugkrijgen door contact op te nemen met uw bank of via internet bankieren. Dit 
kunt u doen tot 56 dagen nadat het geld van uw rekening is afgeschreven. U kunt ook 
altijd per direct de machtiging stopzetten. Hierdoor blijft u zelf altijd de regie over uw 
betaling houden.  

Om te kunnen incasseren, hebben wij uw toestemming nodig. Dit kan op 2 manieren: 

1. U kunt ons ook machtigen via onze website www.hugohopper.nl, middels de knop 
“machtiging regelen”.  

2.  U vult het, toegevoegde SEPA-formulier in (de geel gearceerde velden) die u 
vervolgens opstuurt of afgeeft op ons kantoor aan de Middenwaard 127 1703 SC 
Heerhugowaard.  

Wanneer u hier vragen over heeft, neem dan gerust contact met ons op 072-7370217. Wij 
zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 te bereiken, wij helpen u graag.  

Begin december ontvangt u van ons het Hopperjournaal, met daarin een uitgebreide 
beschrijving over de nieuwe werkwijze.  

De “HugoHopper” is er voor en door Heerhugowaarders en niet meer weg te denken uit het 
straatbeeld van de gemeente Heerhugowaard. Ik wil u enorm bedanken voor het 
vertrouwen in onze vereniging en hoop dat u nog heel lang naar volle tevredenheid van 
onze dienstverlening gebruik kunt blijven maken.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Tineke Ackerman 

Manager 

http://www.hugohopper.nl/

