BroNet i Lysekil Ek. För.

Ändrade fakturarutiner i BroNet fiberförening
Från och med 1 november ändrar vi våra fakturarutiner så att ALL fakturering som standard sker
kvartalsvis, ändringen gäller framför allt autogiro som har varit månadsvis, men även de som haft
årsfaktura kommer att ändras till kvartal då alternativet årsfaktura har tagits bort.
Den som absolut vill ha månadsfaktura kan få detta men då mot en kostnad på 20 kr per faktura.
Vill Du ha kvar månadsfaktura så meddela detta senast 2016‐10‐27 till kassor@bronet.se eller tel 070‐
314 41 10
I vårt avtal om tjänster har vi att fakturering skall ske kvartalsvis, men Fiberekonomi, som sköter vår
fakturering hade som standard att autogiro fakturerades månadsvis, detta innebär en kostnad per
faktura för oss som vi inte anser att föreningen (och övriga medlemmar) skall ta, utan det skall betalas
av den som utnyttjar alternativet med månadsfaktura.
Vi har också fått sänkt priset för brevfaktura, det kostar nu 30 kr/faktura.
För att slippa faktureringsavgift för brevfaktura så uppmanar vi dig att välja något av följande alternativ:





E‐faktura – Du får ett mail från din bank att du har en faktura att godkänna – detta alternativ
förutsätter att du har tjänsten E‐faktura på din Internetbank.
Autogiro‐ beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto‐ Du kan själv se fakturan genom att
logga in på https://online.fiberekonomi.se/ (saknar Du inloggningsuppgifter så kontakta
kassor@bronet.se)
E‐postfaktura – Du får fakturan via mail som en pdf‐fil och får själv skriva ut fakturan och betalar
på ditt normala sätt.

För att ändra faktureringsmetod logga in på https://online.fiberekonomi.se/ (saknar Du
inloggningsuppgifter så kontakta kassor@bronet.se) Autogiro skall anmälas via bank eller till kassören.
Läs mer på http://bronet.se/fakturering%20och%20betalning.html
Våra fakturadagar är:
1 nov med betalningsdag 28 nov (gäller för första kvartalet 2017)
1 febr med betalningsdag 28 febr (gäller för andra kvartalet 2017)
1 maj med betalningsdag 28 maj (gäller för tredje kvartalet 2017)
1 aug med betalningsdag 28 aug (gäller för fjärde kvartalet 2017)
Jag uppmanar er alla att se till att betalning sker den 28:e – det skapar många larmlistor mm i vårt
datasystem då ni ”halkar” fram en dag eller mer och detta medför mycket merarbete och störningar.
Autogiro drar beloppet på natten till den 28:e eller om det är på helg så dras det på fredagen innan, har
Du inte pengar på kontot när beloppet skall dras så sker inga nya försök att dra beloppet utan Du får
själv betala fakturan och då måste rätt OCR‐nummer användas, kontakta kassören.
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