DEBIETORDEROPDRAG 2020

AANSOEKER / REKENINGHOUER
Naam & Van
ID-nommer van rekeninghouer
Adres
Telefoonnommer
AFTREKKING T.O.V SKOOLGELD VIR
1ste leerder

2de leerder

3de leerder

Naam en Van
Graad
Rekeningnommer
Bedrag

R

BANKBESONDERHEDE

Bank

Naam van Tak

Rekeningnommer

Takkode

Tipe Rekening :

Tjek

Spaar

Transmissie

Ten betaling van die maandelikse premie vir verpligte skoolgelde versoek en magtig ek hiermee om by bogenoemde bank en uit
genoemde rekening die bedrag soos bepaal, per leerder per maand te onttrek. Hierdie ontrekking mag vanaf Februarie tot
November vir die betrokke jaar gedoen word. Neem kennis dat die debietorder slegs oor 10 maande gehef word.

Ek neem kennis dat hierdie invordering STIPTELIK elke maand op die EERSTE WERKSDAG van die maand aangebied sal word.
Ek onderneem om die skool SKRIFTELIK IN KENNIS TE STEL INDIEN EK VAN BANK, BANKTAK OF REKENINGNOMMER VERANDER, in
welke geval die geldigheid van die debietorderopdrag verval.
Ek aanvaar dat dit my verantwoordelikheid bly om toe te sien dat die onttrekking ten opsigte van die skoolgelde gedoen word.
Ek verstaan dat die onttrekking wat hiermee gemagtig word, deur ‘n rekenaar verwerk sal word deur middel van ‘n stelsel, bekend
as die ACB-magneetbanddiens, en ek verstaan ook dat die besonderhede van elke onttrekking op my bankstaat sal verskyn.
Ek stem toe om enige bankkoste met betrekking tot hierdie debietorderopdrag te betaal.
Hierdie magtiging kan slegs SKRIFTELIK, 30 dae VOOR AKSIEDATUM, deur my gekanselleer word.

HIERMEE VERKLAAR EK DAT EK BEWUS IS DAARVAN DAT EK MYSELF SKULDIG MAAK AAN BEDROG, SOU EK WEDERREGTELIK DIE
OOREENKOMS VERSUIM.

Onderteken te ____________________________ op hierdie __________ dag van ________________ 20 _____

_______________________________________________
HANDTEKENING SOOS GEBRUIK VIR DIE ONDERTEKENING VAN TJEKS
LET WEL – INLIGTING AAN AANSOEKER: Indien u debietorder op enige stadium deur die bank geweier word, word die volle skoolgeld
vir die jaar onmiddellik opeisbaar en betaalbaar soos in punt 1c van die Ondernemingsvorm vir Skoolgeld.
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