
AFGEVEN MACHTIGING VIA MIJNJBN.NL 

 

Standaard betaalt u de contributie aan de JBN via een acceptgiro. Hier zijn 

helaas kosten aan verbonden à € 3,85. Graag wijzen wij u erop dat u deze 

extra kosten kunt vorkomen door de betaling via acceptgiro om te zetten in 

betaling per automatische incasso. Hieronder wordt uitgelegd hoe u dit kunt 

doen. 

 

Om de machtiging af te geven moet u zich aanmelden bij www.mijnjbn.nl. 

Als u dat nog niet eerder heeft gedaan dan werkt dat als volgt: 

 

Allereerst ga naar www.mijnjbn.nl  

U ziet dan het volgende scherm: 

  

 
  

Klik dan op de button rechts onder: Nieuw op Mijn JBN? 

Je krijgt dan het volgende scherm: 

  

http://www.mijnjbn.nl/
http://www.mijnjbn.nl/


 
  

Als het goed is kan je dan inloggen met het bondsnummer en 

geboortedatum (met streepjes) 

  

Wanneer u bent ingelogd, klikt u rechtsboven op de profielfoto, waardoor u 

bij de instellingen komt. 

 

U bent nu in het scherm van uw accountinstellingen. Daar heeft u 4 

tabbladen waarvan het laatste tabblad ‘Lidmaatschapsgelden JBN’. Hier 

kunt u de machtiging afgeven. 

Hier dient u uw IBAN nummer en uw naam in te vullen. Daarna klikt u op 

bevestigen. 

Daarna kunt u de aanwijzingen op het scherm opvolgen. U dient het 

(machtigings) formulier te downloaden en daarna te printen. U kunt het 

formulier na ondertekening per post naar de JBN sturen of emailen naar 

ledenadministratie@jbn.nl. Dan betaald u per de eerstvolgende keer via 

automatische incasso. 

 

Let op voor nieuwe leden:  Als u ervoor zorgt dat voor de eerste van de 

maand de ondertekende incasso naar ledenadminstratie@jbn.nl is gestuurd, 

dan gaat de betaling via automatische incasso direct in. Doet u dit na de 

eerste van de maand, dan betaalt u het eerste jaar via acceptgiro. 

 

Tarieven: 

 

De huidige tarieven van de JBN zijn: 

 

Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 31-12-2016) 

Geboren in 2010 en later (jonger dan 7 jaar) € 15.75 



Geboren in 2005 t/m 2009 (jonger dan 12 jaar) € 28,95 

Geboren in 2000 t/m 2004 (12-16 jaar)  € 37,20 

Geboren in 1999 en eerder (17 jaar en ouder) € 52,35 

 

 

Inschrijfkosten 

Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 11,90. 

 

Lidmaatschapsbewijs: JBN Pas, nieuwe leden kunnen hun JBN Pas binnen zes 

weken na hun aanmelding bij de JBN tegemoet zien.  

 

 

 

 


