
Betalingen voor het seizoen:  
Baanhuur: 
Bij betaling in 1x, voor 1 september 2020 ontvangt u 5% korting op de totale baanhuur.  
 
Bij betaling per maand dient de baanhuur per 1e van de desbetreffende maand te zijn voldaan.  
Wij zouden het fijn vinden als uw maandelijkse contributie op de eerste van de maand op onze 
rekening staat aangezien wij de baanhuur aan de bowling moeten overmaken. Tip: stel bij uw 
bank een automatische overschrijving in (9 maanden) zodat u er niet meer aan hoeft te denken.  
 
Het bankrekeningnummer van Bowlingvereniging Heerhugowaard luidt:  
NL18 ABNA 0406 7182 29 
 
Jeugd tot 18 jaar: 
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig): 
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 30,50  Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 13,60 
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 16,50  Verenigingscontributie - Dubbellid: € 16,50 
Totaal – Hoofdlid: € 47,00   Totaal – Dubbellid: € 30,10 
 
Entreekosten: € 3,20 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn 
geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 13,60 (indien u gedurende het seizoen 
gaat invallen in een van de leagues zult u alsnog een rekening ontvangen voor de 
verenigingscontributie).  
 
Maandelijkse baanhuur (9 maanden): € 12,50 per maand, ingaande 1 september 2020 
Dit is op jaarbasis € 112,50 (33 speelweken). Bij betaling in 1x, voor 1 september 2020 ontvangt u 
5% korting op de totale baanhuur. U betaalt dan slechts: € 106,88. 
 
 
Senioren 18 t/m 21 jaar: 
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig): 
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 35,65  Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 13,60   
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00 Verenigingscontributie - Dubbellid: € 29,00 
Totaal – Hoofdlid: € 64,65   Totaal – Dubbellid: € 42,60 
 
Entreekosten: € 3,20 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn 
geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 13,60 (indien u gedurende het seizoen 
gaat invallen in een van de leagues zult u alsnog een rekening ontvangen voor de 
verenigingscontributie). 
 
Maandelijkse baanhuur (9 maanden): € 35,15 per maand, ingaande 1 september 2020.  



Dit is op jaarbasis € 316,35 (33 speelweken). Bij betaling in 1x, voor 1 september 2020 ontvangt u 
5% korting op de totale baanhuur. U betaalt dan slechts: € 300,53. Indien in 2 of 3 leagues 
gespeeld wordt, worden bovenstaande bedragen vermenigvuldigd met respectievelijk 2 of 3.  
 
 
Senioren 22 t/m 64 jaar: 
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig): 
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 40,75  Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 13,60 
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00 Verenigingscontributie - Dubbellid: € 29,00 
Totaal – Hoofdlid: € 69,75   Totaal – Dubbellid: € 42,60 
 
Entreekosten: € 3,20 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn 
geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 13,60. (indien u gedurende het seizoen 
gaat invallen in een van de leagues zult u alsnog een rekening ontvangen voor de 
verenigingscontributie). 
 
Maandelijkse baanhuur (9 maanden): € 35,15 per maand, ingaande 1 september 2020.  
Dit is op jaarbasis € 316,35 (33 speelweken). Bij betaling in 1x, voor 1 september 2020 ontvangt u 
5% korting op de totale baanhuur. U betaalt dan slechts: € 300,53. Indien in 2 of 3 leagues 
gespeeld wordt, worden bovenstaande bedragen vermenigvuldigd met respectievelijk 2 of 3.  
 
 
Senioren 65 jaar en ouder: 
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig): 
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 35,65  Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 13,60 
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00 Verenigingscontributie - Dubbellid: € 29,00 
Totaal – Hoofdlid: € 64,65   Totaal – Dubbellid: € 42,60 
 
Entreekosten: € 3,20 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn 
geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 13,60 (indien u gedurende het seizoen 
gaat invallen in een van de leagues zult u alsnog een rekening ontvangen voor de 
verenigingscontributie). 
 
Maandelijkse baanhuur (9 maanden): € 35,15 per maand, ingaande 1 september 2020.  
Dit is op jaarbasis € 316,35 (33 speelweken). Bij betaling in 1x, voor 1 september 2020 ontvangt u 
5% korting op de totale baanhuur. U betaalt dan slechts: € 300,53. Indien in 2 of 3 leagues 
gespeeld wordt, worden bovenstaande bedragen vermenigvuldigd met respectievelijk 2 of 3.  
 


