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SCHOOLREKENINGEN DIGITAAL 

Beste ouder 

 

Vanaf dit schooljaar krijg je de schoolrekening van jouw zoon of dochter enkel nog digitaal 

toegestuurd via je e-mailadres.  Het gaat om alle rekeningen, dus ook die voor eventuele opvang.  

 

Het is echter mogelijk dat de bewuste mail(s) bij de spam-, onbelangrijke of ongewenste berichten 

verschijnen. Je kijkt dat dus best even na. Zo kan je ons toevoegen aan de toegelaten contacten.  

 

Hou bij de betaling van schoolrekeningen zeker met de volgende zaken rekening: 

 

• Op de rekening staat een gestructureerde mededeling of het OGM-nummer (bv. 
650/4480/80918) vermeld. Neem bij betaling deze mededeling steeds op in het vakje 
“gestructureerde mededeling”. Voeg daar geen bijkomende opmerkingen meer aan toe.  We 
controleren de betalingen immers zoveel mogelijk digitaal. BE89 2800 5128 8785 is het enige 
juiste bankrekeningnummer.   
 

• Wanneer er volgens jou een fout sloop in de schoolrekening, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met de verantwoordelijke. Je vindt haar contactgegevens hier: 
annemie.vermeersch@sint-rembert.be (051 /58 90 26 ) en op de schoolrekening zelf. Bij 
kleine vergissingen (bv. enkele maaltijden, een culturele activiteit, een zwembeurt …) vragen 
we je om de rekening toch te betalen. De correctie zal dan gebeuren bij de volgende 
schoolrekening. Bij grote fouten volgt een terugstorting. 

 

• Bij een dubbele betaling wordt het bedrag teruggestort op je rekening (op voorwaarde dat er 
geen openstaande rekeningen meer zijn).  

 
Bovenaan staat de datum van opmaak vermeld. Vanaf dat moment heb je één maand de tijd om de 
schoolrekeningen te betalen. Wij doen er alles aan om een duidelijke en juiste schoolrekening aan te 
bieden. We hopen dan ook op een stipte betaling. In ons schoolreglement is opgenomen welke 
stappen we ondernemen in geval van laattijdige of niet-betaling. 
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