T. Financiën
Omdat onze school op verschillende vlakken heel actief is, kan niet alles volledig gratis georganiseerd
worden. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk opvoedings- en ontwikkelingskansen te
benutten.
Er wordt er 4 maal per jaar (Allerheiligen, Kerstmis, Pasen en juni) een schoolrekening meegegeven
waarop het grootste gedeelte van de kosten worden aangerekend (boeken, kopie’s, materiaal
praktijklessen, …). Excursies, sportdagen, … worden afzonderlijk aangerekend.
Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders
worden gevraagd. Dit zijn verplichte uitgaven zoals: het betalen van handboeken, schoolmateriaal,
turnkleding, sportschoeisel, buitenschoolse studiebezoeken, buitenschoolse studiereizen,
buitenschoolse residentiële activiteiten enz…
Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen
vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Van die prijs zal de
school niet afwijken. Voor sommige posten, kent de school de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft
voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs
zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Voor een overzicht van de onkosten
verwijzen wij naar onze website.
Weet dat voor een schooluitstap de school 1/4 van de kosten draagt per schooluitstap tot een
maximum van 10,00 EUR per leerling per schooljaar, de schoolreis 1/2 met een maximum van 13,00
EUR, een meerdaagse 25,00 EUR per leerling per schooljaar, de beloningsactiviteit 0,50 EUR, het
kerstfeestje 2,50 EUR. Er wordt altijd naar de goedkoopste formule gezocht.
Indien jij of je ouders problemen hebben met het betalen van de schoolrekening, kunnen jullie
contact opnemen met de boekhouding van de school of directie om afspraken te maken over een
aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling. In geval van
wanbetaling behoudt de school zich het recht voor om een officiële procedure op te starten.
Langdurige openstaande rekeningen met een minimum van € 50,00 worden doorgegeven aan het
incassobureau TCM Belgium NV, Ambachtenlaan 13C te 3001 Heverlee. Bij weigering om de
schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt dat niet voor een
oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf
dat moment kunnen we een intrestvoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is
maximaal de wettelijke intrestvoet.
De rekeningen van BuSO Sint-Elisabeth dienen voldaan te worden binnen de 30 dagen (dertig) vanaf
de rekeningdatum via een overschrijving op het rekeningnummer van de school. Ook tijdens de
verschillende oudercontacten heeft u de mogelijkheid om via bancontact de rekening te betalen.
Voor iedere onbetaalde rekening zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest
vanaf de rekeningdatum worden aangerekend met een minimum van 12% (twaalf) per jaar.
Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling. De schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 10% (tien) van het bedrag van de
rekeningen en zal minimum € 50,00 ( vijftig euro) bedragen. In geval van niet - of gedeeltelijke
betaling van een rekening op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling
alle openstaande rekeningen onmiddellijk opeisbaar.
Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dit betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te
betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je ouders het
niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke
schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven je beide ouders elk het
volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Aangezien de financiële onkosten verschillend zijn per studierichting, wordt dit overzicht ter inzage
gepubliceerd op onze website (www.elisa.be).
Financiële bijdrage voor de lessen Lichamelijke Opvoeding en zwemmen
- Zwemgeld: Maximum 80 euro
- Turnkledij
Algemeen: Elke leerling zorgt zelf voor turnpantoffels (liefst loopschoenen) en een turnzak.
Het turngerief moet getekend worden met de naam en de voornaam van de leerling.
De turnkledij wordt samen met scholengemeenschap WICO aangekocht.
Leerlingen OV1:
- T-shirt: aankoop niet verplicht, wel wenselijk. Men mag zelf een T-shirt meebrengen.
Aankoopprijs school: €11
- Turnshort: aankoop niet verplicht. Men mag zelf een short meebrengen.
Aankoopprijs school: €10
Tweedehands: €5
Leerlingen OV2 en OV3:
- T-shirt met logo van de school: aankoop en gebruik verplicht
kleur: wit 180g, prijs 11€
- Turnshort: aankoop niet verplicht. Men mag zelf een short aankopen naar keuze maar let
wel op de kleur!
Aankoopprijs school: €10
Tweedehands: €6

