AFRIKAANSE HOËR SEUNSKOOL
Posbus 14078, Hatfield, 0028
Lynnwoodweg 1
PRETORIA

e.pos: affies@affies.co.za
Tel: (012) 344-3805
Faks: (012) 3443907

KOSHUISAANSOEKVORM (huidige Affies)
Toelatingsjaar

Rekeningnr:

L W: Handig nuutste rapport saam met die aansoek in.
LEERDERBESONDERHEDE
Van:
Noemnaam:
Geboortedatum.:
Posisie in gesin:
uit:
Aantal broers in skool:
Kerkverband:
Name van broers tans in AHS:

Voorname:
ID nr:
Graad t.o.v. toelatingsjaar:
Leerder selfoon:
Leerder e-pos:
Gr:
Gr:

Woonadres:
OUERBESONDERHEDE
 Skrap wat nie van toepassing is nie
 Vader/Wettige voog
Titel:
Van en volle voorname:
Identiteitsnommer:
Woonadres:

 Moeder/Wettige voog

Posadres:
Poskode:
Tel: Nommers: Werk:
Tuis:
Sel:
Faksnr:
NB: E-posadres:
Beroep:
Motivering: Om watter rede(s) – benewens afstand – doen u om koshuistoelating aansoek?

1

BUITEMUURSE BETROKKENHEID
Leierskap
Kultuur

Vlak

Sport

Span

Addisionele inligting:

BETALING VAN KOSHUISGELD:
Verantwoordelike persoon vir betaling van koshuisgeld: Mnr/Mev _________________________________________

Onderneem, bevestig en kom hiermee soos volg ooreen:
1.Dat die skool ‘n staatsondersteunde skool is, en ek/ons onderneem om stiptelik enige skoolgelde of koshuisgelde, wanneer ook al betaalbaar,
soos van tyd tot tyd verskuldig en vasgestel deur die Beheerliggaam ingevolge die S.A. Skolewet 84 van 1996, te betaal.
2. Indien ek per debietorder betaal, magtig ek die skool hiermee om die debietorder aan te pas met die bedrag en betaaldatum soos wat van tyd tot
tyd deur die Beheerliggaam bepaal en vasgestel word.
3. Dat ek vroegtydig die hoof skriftelik sal verwittig en ander reëlings sal tref indien ek probleme ondervind met enige betaling.
4. Dat alle skoolgeld/koshuisgeld streng vooruitbetaalbaar is .
5. Dat indien ek sou versuim om die terme van hierdie betalingsooreenkoms, soos met die skool aangegaan, na te kom, die skool geregtig sal wees
om alle uitstaande bedrae wat op daardie stadium deur my/ons verskuldig is ten aansien van skool- of koshuisgeld onmiddellik van my te verhaal,
tesame met moratore rente bereken op die totale uitstaande bedrag vanaf datum van mora tot datum van betaling.
6.Dat die skool geregtig is om regsaksie vir die betaling van my/ons uitstaande rekening in te stel, en dat regskostes, soos op die skaal tussen
Prokureur en eie-Kliënt, tesame met invorderingskommissie, seëlgelde, opsporingsgelde, baljukostes en enige ander redelike uitgawes, ook
betaalbaar en opeisbaar sal wees.
7.Dat ek hiermee spesifiek toestem tot die Jurisdiksie van die Landdroshof in Pretoria, vir enige eis/vordering wat vanuit hierdie ooreekoms mag
voortvloei, onderhewig aan die keuse van die Beheerliggaam van AHS om ‘n ander gepaste hof te nader, ongeag of die bedrag van die
skuldoorsaak , binne die Jurisdiksie van die Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof van die van die RSA sou val.
8. Dat 'n Sertifikaat van die skool waarin enige agterstallige bedrag tesame met rente aangetoon word, voldoende bewys is van die bedrag wat deur
my/ons verskuldig en betaalbaar is en dat dit nie nodig sal wees vir die skool om die aanstelling en/of magtiging van die ondertekenaar/opsteller
van die sertifikaat te bewys nie. Hierdie sertifikaat sal 'n likiede dokument wees vir doeleindes van die verkryging van voorlopige of summiere
vonnis teen my vir betaling van enige bedrae verskuldig aan die skool.
9. Dat die ouer sy woonadres, soos vervat in hierdie aansoekvorm as domicilium citandi et executandi gekies word, en dat ek/ons hiermee toestem
tot die aflewering van alle kennisgewings en prosesstukke by sodanige adres.
11.Dat die inligting soos vervat in hierdie aansoekvorm waar en korrek is, en dat die ouer(s)/voog(de) verplig is om binne sewe dae na enige
verandering, die skool van sy/haar/hulle nuwe woon- en posadres in kennis te stel.

Ek/ons bevestig ook dat ek/ons ingelig is dat ek/ons die reg het om aansoek te doen om volle of gedeeltelike vrystelling van
skoolgelde en indien 'n aansoek om verminderde skoolgeld toegestaan word, dat ek/ons steeds as ouer(s)/voog(de)
verantwoordelik bly vir die restant en enige agterstallige gelde.

Onderteken te __________________________ op hierdie _______ dag van _____________________ 20__.

_______________________________
HANDTEKENING VAN OUER/VOOG
Ek bevestig en waarborg dat die bogemelde inligting waar en korrek is en bindend van toepassing op die persoon wat
verantwoordelik is vir die betaling van hierdie rekening.

AFBETALINGSOPSIES: (Merk beide asb)
KOSHUISGELD

Jaarliks

2Kwartaalliks

Debietorder

Maandeliks

