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Schoolrekening 

 
Beste ouder(s), 
 

 
Zoals reeds werd aangekondigd, zullen alle scholen van Scholengroep 14 en dus ook onze  
school vanaf januari 2016 overstappen naar een nieuw facturatiesysteem.  
Om deze overstap ook voor u zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we om 
onderstaande gegevens in te vullen en uiterlijk maandag 18 januari a.s. terug te bezorgen 
aan de leerkracht. 
 
 
Schoolrekening van:  ………………………………………… 
 
 
Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de schoolrekening?  

 beide ouders: …………………………………………………….  

 ……………………………………………………. (beide namen) 

 mama:   ……………………………………………………. (naam + voornaam)  

 papa:   ……………………………………………………. (naam + voornaam) 

 voogd:   ……………………………………………………. (naam + voornaam) 

 ……………….: ……………………………………………………. (naam + voornaam) 

 
 
Met welk(e) bankrekeningnummer(s) zal de schoolrekening betaald worden? 
 
Naam rekeninghouder: ……………………………………………………. 

IBAN : ………………………………………………………………………………………………… 

BIC:     ………………………………………………………………………………………………... 

 
Naam rekeninghouder: ……………………………………………………. 

IBAN : ………………………………………………………………………………………………… 

BIC:     ………………………………………………………………………………………………... 

 
Wenst u de schoolrekening te betalen via domiciliëring? 

 ja →   Bezorg dan ook het Domiciliëringsmandaat SEPA in bijlage ingevuld terug.
 

 nee 
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Wenst u de schoolrekening via email te ontvangen? 

 ja →   
Op welk(e) email adres(sen)? 

   Email 1: ……………………………………………………. 

  Email 2: ……………………………………………………. 

 nee 

 
Dient de schoolrekening opgesplitst te worden? 

 ja →   Neem contact op met de secretariaatsmedewerker of de directie. 

 nee 

 
 
Indien u nog een openstaand saldo heeft, dient u alle activiteiten (vb. toneel, zwemmen…) 
of verbruiksmiddelen (vb. soep, middagmaal…) voor uw kind cash te betalen. 
U ontvangt hiervoor steeds een schriftelijke herinnering. 
 
Uiteraard zijn wij steeds bereid om samen met u een aanvaardbare oplossing uit te werken. 
Voor vragen of meer info mag u altijd contact opnemen met ons!  
Dit kan telefonisch op 089/56 04 82 of via mail secretariaat@desprongmaaseik.be 
  
Met vriendelijke groeten, 
 

Linde Verstappen 
Directeur 
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