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Nummer 21
huisnummer achter elkaar met een spatie achter
de straatnaam (wijknaam) te staan. Als het
huisnummer invult en de juiste postcode en dan
op de zoekfunctie klikt dan verschijnt de plaats en
de juiste adresgegevens met cijfers achter de
straatnaam(wijknaam).Een koppelteken mag in dit
geval niet volgens het postcode boek.
[Huisnummer toevoeging]: De toevoeging van
een letter of een andere toevoeging dient u hier in
te voeren. Komt er na het huisnummer een
toevoeging in cijfers zoals bij een appartement
nummer dan wordt dit vast geschreven in het
adres. Dit kan men voorkomen door een
koppelteken voor de toevoeging te zetten. Dus het
koppelteken niet in het vak huisnummer.
[Zoeken]: Als u op [Zoeken] klikt dan wordt uit
een centraal bestand het juiste adres opgehaald en
ingevoegd.
[Straat]: De straatnaam is verplicht, maar als u op
basis van de postcode en het huisnummer laat
zoeken wordt de straatnaam automatisch ingevuld.
[Woonplaats]: Het invoeren van de woonplaats is
verplicht, maar als u op basis van de postcode en
het huisnummer het adres laat zoeken wordt de
juiste straat en de woonplaats automatisch
ingevuld. Ons advies is om uw ledenadministratie hierop te controleren en zo nodig aanpassen.

Wederom speciale aandacht van de ledenadministrateur!!!!!!!!!!!!!!!!
Controle op weergave van juiste adresgegevens.
Verschillende besturen van afdelingen zijn de
laatste tijd geconfronteerd met vragen omtrent de
lid gegevens in hun ledenadministratie. Dit naar
aanleiding van een controle door Zilveren Kruis
Achmea. Zij controleren of er terecht gebruik
gemaakt wordt van het recht op korting, welke het
lidmaatschap
biedt.
Er zijn namelijk nogal wat afwijkingen in de lid
gegevens van de ledenadministratie gevonden. Een
groot deel van de afwijkingen betreft het niet juist
zijn
van
de
adresgegevens.
Nu is KBOLEDEN uitgerust met een tool om altijd
de juiste adresgegevens in te voeren. Dit stukje
gereedschap vind men onder de knop zoek op het
individuele ledenscherm. (Zie hieronder)

De handleiding schrijft daar het volgende over;
[Postcode]: De postcode is verplicht. De
combinatie van postcode, huisnummer en
toevoeging maakt het mogelijk om het juiste
adres, straatnaam en woonplaats op te zoeken.
[Huisnummer]: Het huisnummer is verplicht. In
een aantal Nederlandse gemeenten hebben de
wijken een naam en de straten een nummer. Om te
kunnen [Zoeken] dient u het straatnummer en
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