Domiciliëring schoolrekening
St.- Michiels, 19 november 2018
Beste ouders,

Vanaf de schoolrekening van januari 2019 zullen we de optie doorvoeren om via
domiciliëring de rekening te betalen.

Hoe werkt het ?
- Indien u met domiciliëring wenst te werken, vult u op bijgevoegd document de nodige
gegevens in waarna u het ondertekent. (Zo geeft u de school toestemming om de facturen
rechtstreeks via uw bankinstelling te innen.)
- Eens we van elke leerling dit document terug hebben, worden de ingevulde gegevens de
komende weken in ons facturatieprogramma verwerkt. U ontvangt daarna een kopie van
het domiciliëringsdocument waarop u het refertenummer van uw mandaat zal kunnen zal
kunnen terugvinden.
- Nadat de factuur door de school werd opgemaakt en naar u werd doorgemaild (of voor
uitzonderingen meegegeven op papier) wordt de factuur 7 dagen later definitief naar uw
bankinstelling doorgestuurd om de domiciliëring uit te voeren.
(Indien u –zoals nu- een foutje binnen de 2 werkdagen meldt, kan er nog een nieuwe
factuur opgemaakt worden zodat het juiste bedrag van uw rekening gaat)

Wat zijn de voordelen ?
- De betalingen gebeuren tijdig en automatisch.
- U heeft nog tijd om aanpassingen aan de factuur te laten doen.
- Enkele dagen vóór de inning zou u via uw bankinstelling de datum van domiciliëring
zichtbaar moeten zien.
- Gescheiden ouders kunnen elk een deel van de factuur betalen !!!
(via de gewone gemailde rekening is het niet mogelijk om het te betalen bedrag op te
splitsen)

Mogen we vragen hieronder aan te duiden of u de rekeningen vanaf 2019 al dan
niet via domiciliëring wenst te betalen en deze brieven TEN LAATSTE MAANDAG 26
NOVEMBER AAN DE KLASLEERKRACHT TE BEZORGEN ?
Ondergetekende (naam ouder) ………………………………………………………………………………………………………………………….
Vader / moeder /…..* (omkring) van uit klas
wenst over te gaan tot domiciliëring vanaf de rekening van januari :

 NEE  gelieve in dit geval hier uw handtekening te zetten : …………………………………………
 JA

 vul bijgevoegd document volledig in A.U.B.

DOMICILIËRING SCHOOLREKENINGEN
Naam :
Klas (bij opmaak document) :
Naam : Basisschool Spoorwegstraat
Spoorwegstraat 250
8200 St.- Michiels Brugge
Identificatienummer SEPA : BE47ZZZ725D000001297

In geval van scheiding : Uw aandeel in het betalen van de schoolrekening.
 100 %
 50 %
 …………….%
Indien elke ouder een deel van de schoolrekening betaalt: vraag eventueel een bijkomend document voor de 2de ouder.

