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1. AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN 

 

LAERSKOOL A.G. VISSER, HEIDELBERG  
(“DIE SKOOL”) 

 
‘n Artikel 21 openbare skool en ‘n regspersoon kragtens Artikel 15 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 
Wet nr. 84 van 1996, handelende in hierdie aangeleentheid deur die Skoolhoof wat behoorlik deur 
die Beheerliggaam daartoe gemagtig is (hierin later na verwys as die “Skool”) 

     EN 
Volle name en van – Persoon verantwoordelik vir betaling: 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
ID Nommer:  __________________________________________________________________ 
 
Werksadres:  __________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Woonadres:  __________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
Kontaknommers: (Werk) ________________________________________________________ 
 
                                (Sel)     ________________________________________________________ 
 

BYLAAG A  

SKOOLGELDE-OOREENKOMS: WORD VOLTOOI DEUR DIE PERSOON WAT 
VERANTWOORDELIK IS VIR DIE BETALING VAN SKOOLGELD 



2 
 

 
 

2. Aangesien die partye net die beste belang van die SKOOL vooropstel; en AANGESIEN die 
finansiële bydraes en die positiewe gesindheid van ouers absoluut noodsaaklik geword het 
vir die bedryf van die SKOOL, veral gesien in die lig van die afwesigheid van voldoende 
finansiële bystand van owerheidsweë.  NOUDERHALWE KOM DIE PARTYE NOU AS VOLG 
OOREEN: 
2.1 Die ouer/voog is bewus daarvan dat die skool kragtens wet gemagtig word om skoolgeld 

te hef welke skoolgeld by wyse van ‘n behoorlike goedgekeurde begroting bepaal word. 
Die ouer/voog is geregtig op insae in die begroting tydens skoolure. 

2.2 Ten spyte daarvan dat ‘n hof bepaal het dat ‘n ander persoon die voorgeskrewe skoolgeld 
moet betaal, soos vervat kan wees in egskeidings-skikkings bevele,en/of enige ander 
gepaste hofbevel, bly dit steeds die verantwoordelikheid van alle persone wat voldoen 
aan die definisie van “ouer” in die SA Skolewet, om skoolfonds te betaal en alle “ouers” 
is gesamentlik en afsonderlik teenoor die skool aanspreeklik vir die betaling van alle 
skoolfonds wat deur die skool gehef is en of sal word ten opsigte van ‘n spesifieke 
leerling. 

2.3 Die skoolgeld is maandeliks vooruitbetaalbaar voor of op die sewende dag (7de) van elke 
maand en wel op die volgende wyses: 
2.3.1 Maandeliks vooruit in kontant/per aftrekorder/EFT/per krediet- of debietkaart. 

(Verkieslik EFT). 
2.4 Indien die OUER/VOOG teen 31 Maart van die betrokke jaar agterstallig is met sy 

betalings sal die volle jaar se skoolgeld onmiddellik opeisbaar en betaalbaar wees.  
Indien die volle jaar se skoolgeld in so ‘n geval nie betaal is teen die 10de dag van April 
van daardie jaar nie sal die skool geregtig wees om  ‘n dagvaarding teen die ouer/voog 
uit te reik vir die verhaal daarvan en kom die partye ooreen dat die volgende bepalings 
van toepassing sal wees: 

 
2.4.1 Die verskuldigde bedrag sal rente dra teen die prima bankuitleenkoers soos op 

10 April plus 3%. 
2.4.2 Die OUER/VOOG sal aanspreeklik wees vir alle regskostes wat die SKOOL aangaan 

ter invordering van hierdie skuld op die skaal soos tussen Prokureurs en eie kliënt 
welke term die OUER/VOOG erken hy verstaan of dat dit aan hom verduidelik is. 

2.4.3 Die SKOOL sal ook geregtig wees om die heffings soos in paragraaf 2 hierbo in so 
‘n regsproses te verhaal. 

2.4.4 ‘n Sertifikaat deur die tesourier of sy gemagtigde sal as prima facie bewys van die 
skoolgeld, kosteheffings uitstaande, rente en enige bedrae reeds betaal dien 
wanneer die hof sodanige bewys verlang. 

2.4.5 Die OUER/VOOG stem toe tot die uitreiking van ‘n besoldingingsbeslagsbevel 
indien hy/sy na vonnis steeds in versuim bly om die vonnis en koste te betaal. 

2.4.6 Die partye tot hierdie ooreenkoms stem toe tot die jurisdiksie van ‘n landroshof 
in enige geding wat sou voortspruit uit die verbreking van die terme soos vervat 
in hierdie skriftelike ooreenkoms. 

 
 
 
 
 Paraaf   
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3. Hiermee onderneem ek, die ondergetekende ouer/voog van die leerder(s) wat (‘n) 
ingeskrewe lede (lid) by Laerskool A.G. Visser/Vissies, Gr. R is, om die inskrywings- en 
onderriggelde as volg te betaal: 

3.1 Inskrywingsgeld / Registrasie- / boekegeld: 
 

3.1.1 Registrasie- / boekegeld per kind per jaar is VERPLIGTEND en is betaalbaar aan die 
einde van van ELKE skooljaar vir die volgende jaar. 

3.1.2 Registrasie- / boekegeld per kind is die onderriggeld vir Januarie maand en verseker 
dat elke leerder die nodige skrifte het vir die jaar.  Elke ouer MOET dit betaal – geen 
vrystelling nie. 

 
3.2 Onderriggeld 

3.2.1 Verpligte onderriggeld is maandeliks vir elf maande betaalbaar (einde Desember vir 
Januarie – einde Oktober vir November).  Die oorblywende tien maande is dan as 
volg vooruitbetaalbaar. 
• Einde Januarie vir Februarie 
• Laaste betaling is einde Oktober vir November 

 
3.2.2 Eerste 3 kinders wat ingeskrewe leerders by Laerskool A.G. Visser, is betaal onderriggeld.  

Die 4de en meer ingeskrewe leerders by die skool ontvang gratis onderwys.  Definisie vir 
verminderde onderriggeld en/of vrystelling 2de, 3de en meerdere kinders:  Die reëling vir 
verminderde onderriggeld en/of vrystelling, uitgesluit registrasiegeld ten opsigte van 2de, 
3de of meerdere kinders is slegs van toepassing op bloedverwante en aangenome 
kinders, en sluit betrokke aanverwantskap uit.  Dit beteken slegs die 2de of meerdere 
kinders wat wetlik van die ouer kon erf en nie enige kind wat by name genoem moet word 
om as begunstigde van die betrokke ouer gereken word nie. 
 

4 WYSE VAN BETALING (merk asb duidelik) (Verkieslik EFT) 
 
NAAM VAN REKENINGHOUER: Laerskool AG Visser 
BANK:    ABSA Heidelberg – Tjekrekening 
TAKKODE:    632005 (334143) 
REKENINGNR:   0101 644 0759 
VERWYSING:   Kind se naam en van, asook grad, bv: Christa Gladd Gr. 4V 

 
4.1 Eenmalige betaling: 

 
Die volle bedrag sal voor of op die sperdatum soos bepaal tydens die jaarlikse 
ouervergadering betaal word (voor of op einde Januarie 10% afslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Paraaf  
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4.2 Paaiementbetaling (oorblywende 10 maande. Registrasiegeld = maand een) 

 
Maandelikse paaiemente in KONTANT / KREDIETKAART OF DEBIETKAART sal 
voor of op die 7de dag van ELKE maand betaal word – indien die 7de op ‘n 
naweek / vakansiedag val, die eerste beskikbare weeksdag daarna. 
 
Maandelikse paaiemente per aftrekorder sal voor of op die 7de dag van ELKE 
maand betaal word – indien die 7de op ‘n naweek/ vakansiedag val, die eerste 
beskikbare weeksdag daarna. 

 
Internet (elektroniese oorplasing) sal voor of op die 7de dag van ELKE maand 
betaal word – indien die 7de op ‘n naweek / vakansiedag val, die eerste 
beskikbare weeksdag daarna. 
 

5 Ek/Ons is bewus dat indien ek/ons kwalifiseer, ons aansoek kan doen vir vrystelling of gedeeltelike 
vrystelling van skoolgeld vir die jaar en indien ons van voorneme is om aansoek te doen sal die relevante 
aansoekvorm volledig voltooi en ingehandig word. 

 
6 Indien u wil appelleer teen ‘n beslissing van die Beheerliggaam ten opsigte van die vrystelling van u 

verpligting van skoolgeld, kan u dit doen by die Departementshoof van die Onderwysdepartement, wat 
te alle tye die bepalings van bogenoemde Wetgewing sal toepas en verplig sal wees om ‘n behoorlike 
regsproses te volg ten einde die belange van u as ouer en van die Beheerliggaam te beskerm. 

 
7 Hantering van agterstallige rekeninge 

 
Alle rekeninge wat 90 dae agterstallig is, sal oorhandig word aan ‘n invorderingsinstansie.  Enige 
skriftelike reëlings t.o.v die betaling van onderriggeld/inskrywingsgeld wat met die skool se 
invorderingsbeampte bespreek is, verval aan die einde van die vorige jaar en ‘n nuwe reëling moet  
weer aan die begin van die nuwe skooljaar getref word.  Op ‘n kwartaallikse basis moet die 
invorderingsbeampte van die skool skriftelik rondom u finansiële posisie ingelig word. 

 
*** Alle reëlings moet op skrif wees – geen mondelinge reëlings is aanvaarbaar nie. 

 
8 Ek kies hierdie onderstaande adres as my domicillium citandi et executandi vir aflewering of betekening 

van kennisgewing of pleitstukke. 
 

Woonadres (Nie ‘n posbus adres nie): 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9 Die partye kom ooreen dat hierdie die volle ooreenkoms tussen die partye vervat en dat geen wysiging 
hiervan geldig sal wees tensy dit op skrif gestel en deur beide partye onderteken is nie. 

 
 
 

_____________________________    ________________________ 
HANDTEKENING VAN OUER/VOOG                    DATUM 
 

 
_____________________________    ________________________ 
HANDTEKENING VAN OUER/VOOG                    DATUM 

 

 

 


