
Huseby & Hankø Golfklubb, Postboks 33, 1625 Manstad, gjoril@hhg.no 

Beløpsgrense pr. trekkmåned. 
Beløpsgrensen må være høy nok til å dekke avtalt beløp, og ta høyde for 
prisjusteringer. Huseby & Hankø Golfklubb anbefaler kr. 2000,-. 

 
 

 

 

 

BETAL MED AVTALEGIRO 
 

Velger du å betale spilleavgiften med AvtaleGiro, deles 
den i månedlige betalinger. 
 
Undertegnede bekrefter herved oppstart av avtalegiro på følgende 
produkter: 
 
 
Jeg ønsker følgende medlemskap betalt med månedlig trekk:  
 
 
 
__________________________________________  Pr mnd.: Kr. ____________  
 
 
 
Klubbkontingent a kr. 700,- sr/ 300,- jr er ikke inkludert i månedlige avtalegirobeløp. Beløpet trekkes i februar/ mars som et engangsbeløp.  
Spilleavgift og klubbkontingent fastsettes årlig.  
Avtalen har 12 mnd binding og det er 3 mnd oppsigelsestid fra den 1. i hver måned.  
 

 
AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:  
 Din konto blir automatisk belastet ved forfall – da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken 

 Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt 

 
Slik kommer du i gang  
Kryss av medlemstype i listen over. Fyll ut vedlagte svarkupong og skriv under. Send eller lever svarkupongen til oss i 
klubbhuset. 
 

Med hilsen Huseby & Hankø golfklubb 

 

 

  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 automatisk betaling av faste regninger 
 

 JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro.  

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense pr trekkmåned 

Huseby & Hankø Golfklubb 5081 08 20273        …………….…kr 
 

Belast mitt konto nr:  

KID nr:  (KID nr fylles ut av adm.) 

 

 

Send/lever svarkupongen til oss på klubbhuset 

 

PS! Husk å sette beløpsgrensen høy nok til å dekke avtalt beløp + eventuelt klubbkontingenten til kr. 700. Anbefalt 
beløpsgrense kr. 2000. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn den fastsatte spilleavgiften og klubbkontingenten. 

OBS! 
Vær oppmerksom på at om du velger å 
betale månedlig med AvtaleGiro, er du 
forpliktet til å betale vederlag for minimum 
12 måneder. Se vilkår for avtale om 
løpende betaling av spilleavgift på Kystgolf 
sine baner.  

 

Sted/dato                               Underskrift 
 
………………………     ………………………….. 

automatisk betaling av faste regninger 


