
Ook nog goed om te weten … 
 
 

Wanneer een leerling is meegeteld voor een 
bepaalde activiteit en toch niet kan deelnemen 

(bijvoorbeeld wegens ziekte) dan kan een 
herberekening gebeuren van de rekening op 

voorwaarde dat de school geen onkosten heeft 
gemaakt voor de betrokkene.  

∞ 

 
Indien er al onkosten werden gemaakt kan een 
berekening gebeuren met overeenkomstige en 

redelijke annulatiekosten. Deze berekening voor 
terugbetaling wordt berekend door de 

boekhouding. 

∞ 

 
 

Rekeningnummer school: 
IBAN BE40 7352 3610 5563 

BIC KREDBEBB 
735-2361055-63 

 

 
 

Indien jij of je ouders problemen hebben met 
het betalen van de schoolrekening, 

kunnen jullie contact opnemen met de 
verantwoordelijke schoolfacturen of de 

directie van de school 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 
3001 Heverlee 

E-mail 
••• 

Webadres 

DAAR IS DE 
SCHOOLFACTUUR … 

En wat nu? 

  

 

 

Zijn er financiële problemen om de factuur te 
vereffenen? 

∞ 
Is er een bepaalde regeling van kracht?  

∞ 
Of heeft u vragen over de factuur zelf? 

Bel, mail of kom langs 

Verantwoordelijke schoolfacturen 
Mieke Vanhamel 

 
Tel. 011 52 03 65 

E-mail: mieke.vanhamel@elisa.be 
 
 
 
 
 
 
 

BuSO Sint-Elisabeth 
Steenovenstraat 20 

3990 Peer-Wijchmaal 
Tel. 011 52 03 60 

E-mail: info@elisa.be 
Website: www.elisa.be 

 

mailto:mieke.vanhamel@elisa.be
mailto:info@elisa.be


Daar is de schoolfactuur … en wat nu? 
 

Schoolgaande kinderen brengen heel wat extra uitgaven met zich mee.  
 

De schoolfacturen kunnen zwaar doorwegen op het gezinsbudget. 

De mutualiteitenfondsen 
 

Wist je dat de mutualiteiten voor bepaalde 
schoolkosten zoals meerdaagse reizen een 

bijdrage betalen? 
 

Bijdrage van de school 

We proberen als school zoveel mogelijk kosten zelf te betalen. Doch is dit niet altijd mogelijk. 

Vandaar even deze toelichting: 

Er wordt 4 x per jaar (Allerheiligen, Kerstmis, Pasen & eind juni) een schoolrekening opgesteld. 
Hier wordt het grootste gedeelte van de onkosten van het afgelopen trimester op aangerekend. 

Voor OV4 is er een bijkomende factuur in augustus betreffende de boeken en cursussen. 

Chrysostomos Wijchmaal, meerdaagse Parijsreizen en kappersbenodigdheden worden eveneens 
afzonderlijk gefactureerd. 

Wat? Bijdrage school Bijdrage ouders 

Schooluitstappen 
Wijchmaal 

¼ per schooluitstap tot max. 
€ 10,00 per leerling per schooljaar 

Maximum € 30,00 

Schooluitstappen 
Overpelt 

¼ per schooluitstap tot max. 
€ 10,00 per leerling per schooljaar 

Restbedrag 

Schoolreis 
Wijchmaal 

½ van de kosten met een 
maximum van € 13,00 

Maximum € 13,00 

Meerdaagse € 25,00 per leerling per schooljaar 
Maximum € 30,00 per dag 

(bv. 3 dagen is € 90,00) 

Kerstfeestje Wijchmaal € 2,50 / 

Kerstattentie Overpelt € 2,50 / 

Er wordt altijd naar de goedkoopste formule gezocht. 

Online informatie 
 

www.eerstehulpbijschulden.be 
Deze site geeft je informatie over schulden en 

schuldhulpverlening. 
 

www.rechtenverkenner.be 
geeft je een online overzicht van je 

sociale rechten en tegemoetkomingen zoals bv. 
het OCMW van je gemeente. 

 
www.groeipakket.be 

geeft je online informatie over de 
financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse 

overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. 

 

OCMW 

 
Hebt u het moeilijk om de schoolrekening te 

betalen of het nodige materiaal te kopen? 
 

Mogelijks biedt het OCMW van de gemeente 
waar u woont een financiële tussenkomst.  

 
Stel de vraag aan uw OCMW. 

 

http://www.rechtenverkenner.be/

