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Gezamenlijk betalingsprotocol EPSA/IPSF evenement 
voor niet SEPA-landen 

1. Je schijft je in voor een EPSA/IPSF evenement en stuurt een e-mail dat je gebruik wilt 
maken van het gezamenlijke betalingsplan naar: 

- algemenezaken@knpsv.nl voor EPSA-evenementen 
- commissarisbuitenland@knpsv.nl voor IPSF-evenementen 

 
Er kan alleen gebruik gemaakt worden van het gezamenlijke betalingsplan wanneer het 
EPSA/IPSF evenement in een niet-SEPA land plaatsvindt.  

De commissaris algemene zaken of commissaris buitenland houdt ook de inschrijvingen in 
de gaten en zal deelnemers mailen over de optie om gezamenlijk te betalen. 

2. Je ontvangt vanuit de Reception Committee een definitieve bevestiging van je 
inschrijving. Je tekent dit contract waarmee je akkoord gaat om de betaling via de 
K.N.P.S.V. te laten plaatsvinden. Na het ontvangen van de definitieve bevestiging en het 
tekenen van het contract, kan je deelnemen aan het gezamenlijke betalingsplan. Voor 
elk evenement dient het contract opnieuw getekend te worden.  

3. Na het tekenen van het contract, moet je een week voor de laatste dag van de 
desbetreffende registratieperiode je deelnemersbijdrage betalen aan de K.N.P.S.V. Voor 
het betalen van de deelnemersbijdrage, ontvang je een digitaal betalingsverzoek van de 
penningmeester der K.N.P.S.V. Daarnaast moet je een betalingsbevestiging mailen naar 
de penningmeester der K.N.P.S.V. 

4. Wanneer de gezamenlijke betaling vanuit de K.N.P.S.V. heeft plaatsgevonden, zullen de 
transactiekosten worden verdeeld onder de deelnemers die de betaling ook via de 
K.N.P.S.V. doen. Voor het betalen van de gedeelde transactiekosten ontvang je een 
digitaal betalingsverzoek van de penningmeester der K.N.P.S.V. Deze dient binnen een 
week betaald te worden.  

5. Op het moment dat de deelnemersbijdrage niet op tijd of onvolledig is overgemaakt naar 
de K.N.P.S.V., zal de penningmeester jouw deelnemersbijdrage niet naar de Reception 
Committee overmaken. Je krijgt hiervan een melding en neemt dan niet deel aan het 
gezamenlijke betalingsplan. Je moet op dat moment zelf aan EPSA/IPSF je 
deelnemersbijdrage betalen. De transactiekosten zijn dan voor eigen rekening. 

Het Protocol Inschrijfbeleid en gedrag is van toepassing op deze betalingsregeling. 

Met het ondertekenen van dit document, ga ik akkoord met bovenstaande 
betalingsregeling. 

Handtekening deelnemer:     Handtekening bestuur: 


