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ONDERRIGGELD: GRAAD R VIR 2018
Hiermee gee ons kennis van: Onderriggeld 2018, ten opsigte van bovermelde aangeleentheid. Ek neem
kennis van die inhoud daarvan, sowel as die aangehegte Skoolfondsbeleid van 2018 en onderneem om
dit na te kom.
Die skoolfonds vir die jaar beloop R 18 300.00. U kry die geleentheid om hierdie bedrag as volg te betaal.
‘n Eenmalige betaling van R 18 300.00 voor/op 28 Februarie 2018 minus korting.
d.w.s. R 18 300.00 – R 950.00 = R 17 350.00
10 Maandelikse betalings van R 1 830.00 voor/op die 1ste van elke maand, d.w.s.
vanaf 1 Februarie 2018 – 1 November 2017
R 1 830.00 x 10 = R 18 300.00

Let asseblief op die Bankbesonderhede. Preprimêr besonderhede
verskil van Durbanville Voorbereidingskool.
Bankbesonderhede: ABSA Durbanville – Rekeningnommer 14-10-14-53-63. Verwysing: Van en
Naam van leerder moet voorsien word. Die skool reel nie aftrekorders nie.
1.

Maandelikse betalings moet voor of op die 1ste van elke maand geskied.
Die eenmalige verminderde betaling sal slegs van toepassing wees indien dit voor 28 Februarie
2018 gedoen word en geen korting sal hierna toegestaan word nie.

2.

Tjeks moet asseblief in ‘n koevert geplaas word met die leerder se Naam en Van
duidelik daarop. Tjeks word uitgemaak aan Durbanville Voorbereidingskool Preprimêr.
MOET ASSEBLIEF NIE KONTANT AAN LEERDER GEE VIR INBETALING NIE.
Betaal by sekretaresse gedurende skoolure.

3.

‘n Kwitansie sal aan u uitgereik word vir alle gelde ontvang.

4.

Sodra ‘n persoon agterstallig raak en nie die nodige reëlings tref met die betaling van
onderriggelde nie, sal hy/sy twee waarskuwingsbriewe ontvang, waarna die saak aan
ons prokureurs oorhandig sal word. In so ‘n geval moet betalings direk aan die prokureurs
gemaak word en sal die skool dit nie meer hanteer nie. U sal ook verantwoordelik gehou word
enige addisionele onkostes hieraan verbonde.

5.

Rekeninge word slegs gestuur vir uitstaande skoolfonds.

6.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN BUITEMUURSE AKTIWITEITE
Alle geprivatiseerde klasse (Playball en Musiek se administrasie en finansies word deur die
onderskeie persone self hanteer.
GEEN verantwoordelikheid sal deur die Preprimêre skool aanvaar word nie.

7.

Preprimêre onderrig is nie verpligtend nie en u sal dus verantwoordelik gehou word vir die
volle bedrag soos hierbo vermeld.

EASTWOOD LOFTUS
BL: VOORSITTER - FINANSIES

RJ NORTIER
SKOOLHOOF

SKOOLFONDSBELEID 2018
1.

Skoolgeld is VOORAFBETAALBAAR voor of op die 1ste Februarie. Geen uitsonderings sal
gemaak word nie.

2.

Die voorwaardes is soos volg:
i)
Ten volle betaalbaar op 28 Februarie – OF die Beheerliggaam gee die ouer die kans om
ii) Betalings oor ‘n tydperk van 10 MAANDE te maak vanaf 1 Februarie tot en met 1
November

3.

Indien die skoolgeld op of voor 28 FEBRUARIE ten volle betaal word, sal ‘n korting van R 950
toegestaan word.

4.

Maandelikse betalings is op die 1ste DAG VAN ELKE MAAND betaalbaar.

5.

Kragtens familiereg is ouers GESAMENTLIK en AFSONDERLIK aanspreeklik vir die betaling van
skoolgeld, ongeag hulle huwelikstatus.

6.

In die geval van wanbetaling van skoolgeld, hetsy een maand of meer, behou die skool hom die
reg om die VOLLE JAAR se skoolfonds van die ouer te eis. Indien hy/sy dit dan nie betaal nie,
mag die skool die betaling afdwing deur die volle bedrag, met koste, aan hul prokureurs /
invorderaars te oorhandig.

7.

In dié geval sal die skool beide ouers dagvaar, ongeag onderhoud en hofbevele wat tussen die
party mag bestaan.

8.

Kragtens Artikel 39 van die S.A. Skolewet, is die partye wat deel het aan hierdie vorm,
aanspreeklik vir die betaling van verpligte skoolgeld.

9.

Kragtens Artikel 40 en 41 van die S.A. Skolewet mag die skool die betaling van hierdie verpligte
skoolgeld afdwing.

10.

Die skool het die reg om enige inligting oor die ouers ingevolge hulle verpligtinge vir die betaling
van skoolgeld te hou en te verwerk, hetsy op rekenaars of andersins.

11.

Die skool mag ‘n kredietnavraag en/of kredietinligtingsnasporing oor die ouers doen deur middel
van ‘n kredietinligtingsburo, persone wat as hulle agente optree en/of kredietverleners.

12.

Die skool mag besonderhede oordra oor hoe ouers hulle verpligtinge ten opsigte van die betaling
van skoolgeld nagekom het en sodanige inligting deel met ander kredietverleners vir die doel van
besluitneming rakende kredietrisikobestuur.

13.

Indien ouers versuim om hulle skoolgeldverpligtinge na te kom, mag die skool die wanbetaling van
die ouers by ‘n kredietburo aanmeld. Enige inligting wat aan ‘n kredietburo deurgegee word, sal
aan ander kredietverleners beskikbaar gestel word en gebruik word vir die doel van besluitneming
rakende kredietrisikobestuur.

14.

Die volle uitstaande skoolfonds sal onmiddellik betaalbaar wees indien u een paaiement nie betaal
nie.

