
	
	
	
	
Overeenkomst Ouderbijdrage 	
2017/2018 
 
 
Door het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen geeft u aan een 
(vrijwillige) ouderbijdrage te doen. Met deze ouderbijdrage zullen wij als 
oudervereniging o.a. de volgende activiteiten bekostigen: 
 
 

• Sinterklaasfeest 
• Kerstfeest  
• Lentefeest 
• Schoolreis 
• Afscheid groep 8 
• Bijdrage aan de werkweek 
• Drinken en versnaperingen tijdens sportevenementen en de avondvierdaagse 
• Koffie en thee voor de ouders die op school helpen 
• Materiaal voor het schoolplein 
• Bijzondere projecten 

 
 

 
De hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage kan alleen geschieden via automatische 
incasso. U kunt aangeven of u deze kosten in een keer van uw rekening wilt laten 
afschrijven of in 3 termijnen. Deze incasso zal plaatsvinden in de volgende maanden: 
 
 

- Oktober 2017 
- Januari 2018 
- April 2018 

 
 
 
Per nieuw schooljaar wordt  het bedrag voor de Ouderbijdrage opnieuw vastgesteld  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
X Ik betaal de (vrijwillige ouderbijdrage à € 50,- in een keer 
    Afschrijving zal plaatsvinden in de maand oktober 2017 
 
 
X Ik betaal de standaard (vrijwillige) ouderbijdrage à € 50,- (obv 40 schoolweken). 
    1e termijn € 20,-           2e termijn € 15,-          3e termijn € 15,- 
 
 
 
Naam kind:                                                    Klas: 
Geboortedatum:  
 
 
Doorlopende Machtiging 
 
Naam Incassant:  Oudervereniging Montessorischool Hellevoetsluis 
Adres Incassant:  Schoolslag 2 
Postcode incassant :  3223 ER                Woonplaats incassant : Hellevoetsluis 
Incassant ID: NL70ZZZ24389193000    Kenmerk machtiging:  Naam Kind 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Oudervereniging 
Montessorischool Hellevoetsluis om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de ouderbijdrage 
van uw kind overeenkomstig de opdracht van oudervereniging Montessorischool 
Hellevoetsluis. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 
bank. 
 
 
Gegevens Ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
Achternaam: …………………………..    Achternaam:………………………… 
Voorletters: ……………………………     Voorletters: ………………………… 
Adres: …………………………………..     Adres: ………………………………. 
Postcode: ………………………………    Postcode: …………………………… 
Telefoon: ……………………………….    Telefoon: ……………………………. 
Email: …………………………………..     Email: ……………………………….. 
Rekeningnummer (IBAN)…………………………………………………………. 
Ten name van: …………………………………………………………………….. 
Plaats en datum: ………………………………………………………………….. 
 
Handtekening : 
 
 
 
 
 
 



Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u zich bekenden akkoord met 
de algemene voorwaarden Ouderbijdrage van de 1e Openbare Montessorischool  
Hellevoetsluis. 


