Ouderbijdrage Augustinusschool 2017-2018
Eén kind : € 65,-

Twee kinderen of meer op school: € 105,-

Hierbij het overzicht van de besteding van de ouderbijdrage.
Het bedrag wordt besteed aan de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolreisje
Excursies, voorstellingen, workshops enz.
Busvervoer
Vieringen als Sint, Kerstmis, Pasen
Leukedingendag
Sportactiviteiten
Eenmalig T-shirt
Kamp en afscheid gr. 8
Spelmaterialen voor pauzes en buitenlessen
Ouderinitiatief

Voor een goede inning van de ouderbijdrage verzoeken wij u de onderstaande gegevens uit
te printen, in te vullen en bij de leerkracht in te leveren.
Ondertekening:
Hierbij verklaart ondergetekende voor schooljaar 2017-2018 akkoord te gaan met
bovengenoemde ouderbijdragen van de Augustinusschool.
Ik heb 1-2-3-4 kinderen op school (omcirkel het aantal dat van toepassing is)
Naam leerling (en) ………………………………………………………………………………..
Datum: …………………………………………………………………………………………………
Naam ouder/verzorger: …………………………………………………………………………
Handtekening:

………………………………………………………………………………………………

z.o.z
Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs, Postbus 613,
1200 AP Hilversum, Nederland.
Augustinusschool
Betaling van het verschuldigde zal plaatsvinden (gewenste keuze aankruisen):
□ Binnen 14 dagen na toezending van de schoolnota.
□ Middels automatische incasso van de verschuldigde som in één keer rond 30 oktober 2017
(betreft: éénmalige SEPA machtiging).
Kenmerk machtiging: Dit is het debiteurennummer op de komende factuur.
Incassant ID (AT Scholen Primair Onderwijs): NL43ZZZ411923660000
De factuur zullen wij per e-mail naar u toezenden.

Bankrekening (IBAN):

………………………………………………………………………………………………

BIC:

………………………………………………………………………………………………

Naam rekeninghouder(s):

………………………………………………………………………………………………

Woonplaats rekeninghouder(s): ………………………………………………………………………………………………
Land rekeninghouder(s):

………………………………………………………………………………………………

Datum:

………………………………………………………………………………………………

Handtekening:

Automatische incasso:
Indien u kiest voor automatische incasso geeft u door ondertekening van deze
dienstverleningsovereenkomst toestemming aan de Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Primair Onderwijs om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de bedragen zoals genoemd in de
en door u aangegeven af te schrijven. Daarnaast geeft u uw bank toestemming om (doorlopend) een
bedrag van uw rekening af te schrijven conform deze overeenkomst. Als u het niet eens bent met een
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

