
3.5 Betalingen 

Op  Campus  OV4  wordt  er  4  maal  per  jaar  (Allerheiligen,  Kerstmis,  Pasen  en  juni)  een 
schoolrekening   meegegeven   waarop   het   grootste   gedeelte   van   de   kosten   worden 
aangerekend  (boeken,  kopieën,  materiaal  praktijklessen,  ...).  Excursies,  sportdagen,... worden 
afzonderlijk aangerekend. Men kan enkel betalen via overschrijving/bancontact. 

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 de bijlage 1 op pag. 61 bij dit reglement. 

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 Campus OV4 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. 


