MPI De Luchtballon
Internaat – externaat

Richter 25
3600 Genk

Tel.: 089/ 50.00.50
Fax.: 089/ 81.16.10

Onderrichtingen in verband met het kostgeld 2017-2018
ALGEMENE PRINCIPES
Wie zich inschrijft als intern onderschrijft een betalingscontract met de Scholengroep 14 van het
Gemeenschapsonderwijs, hierbij vertegenwoordigd door MPI De Luchtballon te Genk.
Deze inschrijving impliceert :
 De huur van de kamer voor de duur van het hele schooljaar
 Het onderhoud van deze kamer door het personeel van de instelling
 Het gebruik van de maaltijden ( drie per dag ), 4-uurtje en de avondcollatie
 Het gebruik van de ontspanningsfaciliteiten van de instelling.
 Internaatsuitstappen
De gebruiker betaalt hiervoor het kostgeld dat berekend wordt aan de hand van een door de Raad van
Bestuur van Scholengroep 14 vastgestelde dagprijs.
De prijzen zijn afhankelijk van de beslissing van de Raad van Bestuur van Scholengroep 14!
De kostprijs wordt jaarlijks opnieuw vastgelegd door deze raad!
Voor het schooljaar 2017 - 2018 is de dagprijs bepaald op:
- dagprijs Secundair onderwijs en BuSO: 14 €
- dagprijs Lager onderwijs en MPI: 12 €
OPGELET: dokterskosten en apotheekkosten zijn niet inbegrepen!
Schooluitgaven moeten de ouders aan de school betalen. Schoolonkosten worden niet voorgeschoten
door het internaat!
BETALINGSMODALITEITEN

Het kostgeld moet maandelijks na ontvangst van de factuur onmiddellijk worden betaald.
Het bedrag moet worden gestort op rekeningnummer IBAN: 77 0682 3301 4942;
Adres: internaat MPI De Luchtballon, Richter 25, 3600 Genk;
Mededeling: de naam van de intern en het factuurnummer.
TERUGBETALINGEN EN ADMINISTRATIEF RECHT
ZIEKTE

TIJDELIJK UITSLUITING

DEFINITIEVE
UITSLUITING

Vanaf 3 dagen
na voorlegging van het
doktersattest op de dag
dat de intern zich terug
aanmeldt op het
internaat

Géén terugbetaling

Terugbetaling van het
aantal niet meer
aanwezige dagen
+
3 dagen administratief
recht

VRIJWILLIG
VOEGTIJDIG
VERLATEN VAN HET
INTERNAAT

Terugbetaling van het
aantal niet meer
aanwezige dagen
+
3 dagen administratief
recht





Terugbetalingen wegens bos- en zeeklassen worden onmiddellijk verrekend op de factuur, na
voorlegging van de nodige attesten.
Bij tijdelijke uitsluiting is er géén terugbetaling.
Bij definitieve uitsluiting worden het aantal niet meer aanwezige dagen terugbetaald van de
maand dat de intern het internaat verliet. En wordt er een administratieve vergoeding gevraagd die
overeenstemt met 3 dagen kostgeld = administratief recht.



Bij het vroegtijdig vrijwillig verlaten v.h. internaat worden de niet aanwezige dagen niet
aangerekend. En wordt er een administratieve vergoeding gevraagd die overeenstemt met 3 dagen
kostgeld = administratief recht.

Bij afwezigheid wegens ziekte, worden de gewettigde afwezigheden (ziekenbriefje) vanaf 3 dagen
in mindering gebracht op de ev. factuur. Echter wanneer uw kind in de maand december of juni
afwezig is, ontvangt u in januari of juli een Credit Memo van de afwezigheden in december of juni.
Deze CM mag u in mindering brengen van de eerstvolgende factuur in jan. of sep.
Indien uw kind niet meer intern is, wordt het bedrag dat u tegoed hebt, teruggestort op uw
bankrekening.
Het ziekenbriefje met vermelding van de duur van de ziekte, moet worden voorgelegd op de dag
dat de intern terugkeert naar het internaat. Ziekenbriefjes die op een later tijdstip worden
ingediend, worden niet meer in mindering gebracht.
Het is de bedoeling dat de ouders op eigen initiatief de ziekenbriefjes tijdig aan de beheerder
bezorgen.
 Wanneer de ouders na de inschrijving van hun kind op het internaat uiteindelijk beslissen om het
kind toch niet op internaat te plaatsen, wordt er aan de ouders 3 dagen administratief recht
aangerekend. Ouders die het internaat niet verwittigen wanneer hun kind niet (meer) naar het
internaat komt, zullen het aantal dagen kostgeld moeten betalen dat het bed werd vrijgehouden
voor hun kind. Het internaat heeft een lange wachtlijst. Iedere dag dat een bed nodeloos leegstaat
is een zonde.
OPGELET: Ouders mogen nooit en in geen enkel geval op eigen houtje bedragen van facturen
aanpassen.


PROCEDURE WANBETALERS

Alle kostgelden moeten onmiddellijk vereffend worden na ontvangst van de maandelijksefactuur.
Indien de factuur niet tijdig wordt betaald volgt er:
a. 21 dagen na betalingstermijn een eerste aanmaning
b. 35 dagen na betalingstermijn een tweede aanmaning
c. 49 dagen na betalingstermijn wordt de scholengroep ingelicht en volgt een derde aangetekende
aanmaning
d. 70 dagen na betalingstermijn wordt
- het dossier overgemaakt aan de Administratie der domeinen en penale boete van het
Ministerie van Financiën of aan het incassobureau TMC. Zij zullen, zo nodig bij dwangbevel,
de totaalsom invorderen die u aan MPI De Luchtballon verschuldigd bent. Daarnaast wordt
ook de toegang tot het internaat ontzegd aan uw kind en is hij/ zij niet langer intern.
OPGELET: Kosten die voortvloeien uit het versturen van aanmaningen alsook de
invorderingskosten van het incassobureau ( = 20 % van het in te vorderen bedrag) worden
verrekend aan de ouders/ voogd !
Wanneer de ouders een achterstand hebben van meer dan 2 maanden, kan hun kind niet langer verblijven in
het internaat.
Wanneer het kostgeld niet betaald is, kan een kind niet worden (her)ingeschreven op het internaat !
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