Doorlopende machtiging SEPA ouderbijdrage (vrijwillig) en schoolreis

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Dronten

Namens de oudercommissie heten wij u van harte welkom op school.
Graag brengen wij u op de hoogte van de ouderbijdrage (vrijwillig) en schoolreis zoals vermeld in
het informatie boekje.
We willen u vragen ons te machtigen de jaarlijkse ouderbijdrage en schoolreis van uw
schoolgaande kind(eren) automatisch te mogen incasseren. Dat is voor u gemakkelijk en voor
ons bovendien het goedkoopst. Wij geven de bank opdracht het verschuldigde bedrag af te
schrijven van uw rekening. Het enige wat u hoeft te doen is het invullen van de machtiging. Wij
regelen de rest en u hoeft zich, zolang uw kind bij ons op school zit, geen zorgen te maken over
de betalingen.
Uiteraard heeft u altijd de mogelijkheid de verstrekte machtiging in te trekken of opdracht te
geven het bedrag terug te storten als u het met een bepaalde afschrijving niet eens bent.
Hiervoor kunt u desgewenst contact opnemen met Joanne Hogendoorn, adjunct directeur. Haar
e-mail adres is joannehogendoorn@codenz.nl
Wanneer u ons machtigt zorgen wij ervoor, dat de verschuldigde ouderbijdrage per schooljaar in
twee termijnen (eind november en eind februari) wordt geïnd. Via de maandbrief wordt u verder
op de hoogte gesteld van de incasso.

Wij hopen op u medewerking en danken u alvast voor uw bijdrage.

Namens de oudercommissie.

Joanne Hogendoorn
directeur
PCB DeZevensprong
Beursplein 3
8253 EA Dronten

Doorlopende Machtiging SEPA ouderbijdrage (vrijwillig) en schoolreis
Graag volledig invullen en retour afgeven bij Digna op school.

Naam kind : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O

We gaan akkoord met de automatische betaling en vullen daartoe onderstaande
machtiging in. De ouderbijdrage wordt per schooljaar in twee termijnen geïnd (eind
november en eind februari) en de bijdrage voor schoolreis wordt in mei geïnd.

O

We willen een nota ontvangen voor de totale ouderbijdrage en maken het totale bedrag
over binnen 14 dagen over. Voor schoolreis willen we een nota in mei ontvangen.

Voor- en achternaam :…………………………………………………………………
Adres :………………………………………. Postcode : ……………………...
Woonplaats:………………………..

Land: Nederland

Kenmerk Machtiging: OB/schoolreis gelden

Incassant ID:……………….. (wordt door de adm. Ingevuld)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Codenz, P.C. basisschool “de Zevensprong” ,
beursplein 3 te Dronten doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens Ouderbijdrage (vrijwillig) en bijdrage Schoolreis en uw bank om doorlopende bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Codenz, P.C. basisschool “de Zevensprong”.
Ondergetekende wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop afschrijving bij benadering plaats zal
vinden. Indien ondergetekende niet eens is met de afschrijving dan kan hij/zij binnen 30 dagen de bank opdracht
geven het bedrag terug te boeken.

Voorletter(s) en achternaam ouders / verzorgers
(naam zoals vermeld op uw bankpas)
Adres

Postcode en Woonplaats

Land

IBAN
(Voorbeeld IBAN: NL 12 BANK 0 123456789)
Bank Identificatie [BIC]*
(BANK NL2A)
Plaats en datum

Handtekening

*geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN Dit formulier is opgemaakt conform de richtlijnen, euro-incasso, doorlopende machtiging.

