SCHOOLREKENING VIA DOMICILIËRING

Beste ouder(s)
We bieden u de mogelijkheid om de schoolrekeningen te betalen via domiciliëring.
Wat is een domiciliëring
Een domiciliëring zorgt ervoor dat de school de betaling van je factuur automatisch regelt met je
financiële instelling.
Voordelen van een domiciliëring
 Gemakkelijk : U vraagt de domiciliëring per kind één keer aan.
 Overzichtelijk : U blijft de facturen uiteraard ontvangen.
 Flexibel : U kan op elk moment uw bankdomiciliëring stopzetten.
 Gratis : Een domiciliëring is gratis.
 Tijdig: De betaling gebeurt tijdig zonder dat u er moet aan denken.
Werkwijze domiciliëring
U ontvangt de factuur. Nadien hebt u 14 dagen de tijd om te reageren bij eventuele fouten in de
rekening. De boekhouding kijkt dit na en past jullie factuur aan bij een fout. Pas 10 werkdagen later,
vragen wij aan de bank om de domiciliëring uit te voeren. Op het einde van elk schooljaar maken wij
echter een uitzondering op deze tijdspanne, omdat de factuurdatum te dicht bij het begin van de
vakantie ligt. U begrijpt vast wel dat alles van een schooljaar, dus ook de bijbehorende facturatie,
best afgehandeld is voor de start van de vakantie. Vandaar dat het factuurbedrag van de laatste
schoolrekening steeds 14 dagen na factuurdatum zal geïnd worden. Gelieve er tijdig de nodige
aandacht aan te besteden, zodat ook de laatste inning van het schooljaar vlot kan verlopen.
Wat bij betwisting van een uitgevoerde betaling
Geen probleem. Vanaf de debitering hebt u 8 weken de tijd om die betaling te betwisten en een
terugstorting te vragen bij uw bank. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden.
Aanvragen van een domiciliëring
Hoe vraagt u een domiciliëring aan?
 Indien u kiest voor domiciliëring, vragen wij u vriendelijk om het bijgevoegd mandaat in te
vullen. Gelieve dan de keuze te maken of u dit mandaat ingevuld en ondertekend doormailt
naar facturatie@sintmichiel-schoten.be of u ons dit ingevuld en ondertekend mandaat bezorgt,
samen met de andere ontbrekende documenten op woensdag 30 juni 2021 tussen 14 uur en
16.30 uur .
 Vul één mandaatformulier per kind apart in bijlage in.
 Verder hoeft u niets te ondernemen.
Mocht u de stap zetten naar betaling via domiciliëring, zijn wij ervan overtuigd dat dit voor beide
partijen een vereenvoudiging zal betekenen.
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