Nederlands

English

De schoolrekening

The school invoice

Op de schoolrekening vindt u de kosten voor uitstappen,
reftergebruik, fotokopieën e.d. In oktober, december,
april en juni worden schoolrekeningen meegegeven, er
zijn er dus vier per schooljaar.

On the school invoice, you will find the costs for
excursions, refectory use, photocopies and the like. Four
times a school year, in October, December, April and
June school invoices are given.

Uitzonderingen

Exceptions

Voor meerdaagse uitstappen en reizen krijgt u een
afzonderlijke schoolrekening die volledig betaald moet zijn
voor het vertrek. Dit kan eventueel gespreid betaald
worden.

For trips and journeys lasting several days, you will receive a
separate invoice that must be paid in full before departure.
This can possibly be paid in instalments.

Kostenraming

Cost estimate

• Dit is een schatting van de schoolkosten van dat jaar.
• U kan deze raadplegen bij de inschrijving. Uw kind krijgt

deze kostenraming ook elk jaar in september mee naar
huis.
• Deze kostenraming is gebaseerd op vorig jaar. De exacte
kosten kunnen dus nog verschillen.

•

This is an estimate of the school costs of that year.

•

You can consult this at registration. Your child will also
receive this cost estimate in September each year.

•

This cost estimate is based on last year. The exact costs
may therefore still differ.

Betalingsmoeilijkheden

Payment difficulties

Indien u problemen ondervindt om de schoolrekening te
betalen, kan u contact opnemen met de dienst boekhouding
van de school. We zoeken dan samen, in overleg, naar een
oplossing. De school kan afspraken maken over een
aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren uiteraard een
discrete behandeling van dergelijke vraag.

If you have problems paying the school invoice, you can
contact the accounting department of the school. We will look
for a solution together, in consultation. The school can make
agreements about an adjusted payment method. We
guarantee discretion.

Contact
Smartschool: “boekhouding’”
Tel.: 03 645 59 60 vraag naar de dienst boekhouding.
naar:

Contact
Smartschool: "boekhouding"
Tel .: 03 645 59 60 ask for “dienst boekhouding”.
naar:

Nederlands

Français

De schoolrekening

Facture scolaire

Op de schoolrekening vindt u de kosten voor uitstappen,
reftergebruik, fotokopieën e.d. In oktober, december,
april en juni worden schoolrekeningen meegegeven, er
zijn er dus vier per schooljaar.

Dans la facture scolaire vous trouvez les coûts des
excursions, de l’usage du réfectoire, des photocopies, etc.
Les factures sont distribuées aux élèves en octobre, en
décembre, en avril et en juin.

Uitzonderingen

Exceptions :

Voor meerdaagse uitstappen en reizen krijgt u een
afzonderlijke schoolrekening die volledig betaald moet zijn
voor het vertrek. Dit kan eventueel gespreid betaald
worden.

Pour les excursions de plusieurs jours et pour les voyages,
vous recevez une facture individuelle qui doit être payée
intégralement avant le départ. Si vous le désirez, vous
pouvez faire des paiements partiels.

Kostenraming

Estimation des coûts :

• Dit is een schatting van de schoolkosten van dat jaar.
• U kan deze raadplegen bij de inschrijving. Uw kind krijgt

· Vous pouvez la consulter à l’inscription et votre enfant la
reçoit au mois de septembre.

deze kostenraming ook elk jaar in september mee naar
huis.
• Deze kostenraming is gebaseerd op vorig jaar. De exacte
kosten kunnen dus nog verschillen.
Betalingsmoeilijkheden
Indien u problemen ondervindt om de schoolrekening te
betalen, kan u contact opnemen met de dienst boekhouding
van de school. We zoeken dan samen, in overleg, naar een
oplossing. De school kan afspraken maken over een
aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren uiteraard een
discrete behandeling van dergelijke vraag.
Contact
Smartschool: “boekhouding’”
Tel.: 03 645 59 60 vraag naar de dienst boekhouding.
naar:

· Elle est basée sur l’année scolaire précédente. Les coûts
exacts peuvent donc encore changer.
Difficultés de paiement
En cas de difficultés de paiement de la facture scolaire, vous
pouvez contacter le service comptabilité de l’école. Ensemble
avec celui-ci on cherchera une bonne solution. Après, l’école
peut faire un accord pour un paiement adapté. Evidemment,
nous vous assurons un traitement discret d’une telle
question.
Contact
Smartschool: boekhouding (comptabilité)
Tél. : 03 645 59 60 Demandez de parler au service
comptabilité
naar:

