
 

Aan de ouders van Naam klas 

 

 

 

 
 

 

 

 

FACTUUR 
 
 
 
 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 

  KA/fact bh lln dec 2017-2018 22-12-2017 

 
Opvraging voorschot 2 – stand rekening Naam klas 
 
 
Geachte ouder 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de rekening van Naam Klas. Het bevat de gemaakte onkosten 
van augustus tot december 2017. 
Hierbij verzoeken wij u het tweede voorschot van € 150 over te schrijven d.m.v. onderstaande 
betalingsgegevens of met Bancontact in de school en dit ten laatste op 6 januari 2018 
(factuurvoorwaarden op keerzijde). 
 

Omschrijving kosten Bedrag 

Werkboeken + agenda + tijdschriften (FRNS, ENGS) 

Zie papieren 
versie bij rapport 

Examen 1 

Kopieën 

Didactische uitstappen (EMA, sportdag, toneel, sportacademie…) 

Huur kastje 

Verbruiks- en gebruiksmateriaal (T-shirt, short, trui, kopieerkaart...) 

Allerlei (foto’s) 

Voorschot GWP ( = 0 bij lokale-GWP) 

Totaal kosten 

Ontvangen voorschotten 

Voorschot 1 betaald in augustus/september 

Voorschot GWP (lokale GWP’s worden in mei via het algemene voorschot verrekend) 

Totaal ontvangen voorschotten 

Rest voorschot 

Voorschot 2 te betalen ten laatste 6-01-2018 op BE91 0682 0545 0976 (zie 
keerzijde) 

€ 150 

 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Marie-Paule Haegeman 
Directeur 

 

 



BETALINGSGEGEVENS 
 

Te betalen bedrag € 150 

Rekeningnummer BE91 0682 0545 0976 

BIC GKCCBEBB 

Begunstigde Koninklijk Atheneum Aalst - Graanmarkt 14 - 9300 Aalst 

Mededeling Vs 2 Naam Klas 

Indien nodig: overschrijvingsformulieren te bekomen op het leerlingensecretariaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factuurvoorwaarden 
 

1. Betwistingen aangaande deze schoolrekening moeten gemeld worden binnen 
de veertien kalenderdagen na de factuurdatum. 
 

2. De schoolrekening is betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum. 
 

3. Na een periode van 15 dagen zullen er van rechtswege en zonder voorgaande 
aanmaning nalatigheidsinteresten ten belope van 7% per jaar verschuldigd 
zijn. 
 

4. Indien geen betaling volgt binnen de 14 dagen na ingebrekestelling zal 
bovendien een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% wegens 
laattijdige betaling met een minimum van € 50. 
Hierbij kunnen nog gerechtskosten verschuldigd zijn. 
 

5. De rechtbanken van arrondissement Dendermonde zijn bevoegd en in de 
eerste plaats het vredegerecht te Aalst, eerste kanton. 

 


