DEBIETORDEROPDRAG
DEBIETORDEROPDRAG
PRIMÊRE
SEUNSKOOL, PAARL
VAN :

2017
DEBI
ETOR
DERO
Naam van ouer: ..………………………………………………………
PDRA
Adres: ……………………………………………...………………………
G
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
Tel:……………………………………….Datum: ……………………..
Aan: Die Hoof
Primêre Seunskool, Paarl
Posbus 141 Hoofstraat
PAARL 7622
Geagte Heer
MY OOREENKOMS TEN OPSIGTE VAN
SKOOLFOOIE
NASORGFOOIE

(Dui opsie aan. Skool en nasorg kan op een vorm aangedui word)

VIR………………………………………………………………………………………………Gr………………………
Die besonderhede van my/ons bankrekening is soos volg:
BANK

…………………………………………………………………

TAKKODE
REKENINGNOMMER
TIPE REKENING
LOPENDE(TJEK /TRANSMISSIE/SPAARREKENING/

Ek/Ons versoek, magtig en gee hiermee opdrag aan u om my/ons bogenoemde bankrekening by bogenoemde bank
( of 'n ander bank of tak waarheen ek/ons my/ons rekening kan oorplaas) met R

--

te debiteer wat die bedrag is wat nodig is vir die betaling van die maandelikse fooi ten opsigte van die bogenoemde
ooreenkoms op die 1ste van elke en alle maande beginnende Januarie 2017. Alle sodanige onttrekkings uit my/ons
bankrekening word deur u behandel asof dit deur my/ons persoonlik onderteken is.
Ek/Ons verstaan dat die ontrekkings wat hiermee gemagtig word deur 'n rekenaar verwerk sal word deur middel van 'n
stelsel bekend as die ACB-magneetband diens, en ons verstaan ook dat die besonderhede van elke onttrekking op my/ons
bankstaat of op'n bygaande strokie gedruk sal wees.
Ek/Ons stem in om die normale bankkoste met betrekking tot aftrekkings op my/ons bankrekening in dié veband volgens
hierdie ooreenkoms met my/ons Bank te betaal.
Hierdie magtiging kan deur my/ons gekanselleer word deur u skriftelik dertig dae kennis te gee, wat per voorafbetaalde
geregistreerde pos sal geskied, maar ek/ons verstaan dat ek/ons nie geregtig is op 'n terugbetaling van bedrae wat u
onttrek het terwyl dié magtiging van krag was nie.

Die ontvangs van hierdie opdrag deur u word beskou as ontvangs daarvan deur my/ons bank (soos die geval mag
wees).
Onderteken te ……………………………………. Op hierdie ………………. dag van …………………………… 20 …………….
………………………………………………………………….
Handtekening soos gebruik vir die ondertekening van tjeks

