
 
 
Delft, mei 2017 
 
 
Aan de ouders/verzorgers  
van onze eersteklassers schooljaar 2017-2018 
locaties Molenhuispad en Hof van Delft 
 
 
Betreft: informatie van de financiële administratie schooljaar 2017-2018 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
De financiële administratie van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. zorgt 
ervoor dat de kosten die in rekening worden gebracht aan ouders, middels het 
systeem WIS Collect digitaal gefactureerd worden. 
 
Voor u betekent dit, dat u over eventuele kosten zoals voor de huur van een kluisje 
en voor de ouderbijdrage per e-mail wordt geïnformeerd, waarna u de mogelijkheid 
heeft middels een link in de e-mail direct tot betaling over te gaan en/of nadere 
informatie via WIS Collect in te zien. Vragen met betrekking tot de facturatie 
kunnen te allen tijde gesteld worden via het e-mailadres debiteuren@scodelft.nl. 
 
Huur van een kluisje 
Een kluisje biedt de mogelijkheid ’s morgens een aantal boeken en schriften in het 
kluisje te leggen waardoor er niet de hele dag met een zware tas door de school 
gesjouwd hoeft te worden. Bovendien kan uw zoon/dochter persoonlijke spullen in 
het kluisje opbergen. 
 
Bij gebruikmaking van een kluisje hanteren wij het aan de ommezijde vermelde 
reglement.  
 
Voor elke leerling is er een kluisje beschikbaar. Voor het komende schooljaar 
bedragen de huurkosten € 14,-. U ontvangt in september/oktober 2017 een factuur 
met nadere gegevens voor de betaling van deze kosten. 
 
De persoonlijke schoolpassen van de leerlingen zijn voorzien van een 
kluissleutelfunctie. Het schoolpasje dat uw zoon/dochter uitgereikt krijgt aan het 
begin van het schooljaar dient dus tevens als kluissleutel. 
 
In het geval u géén gebruik wenst te maken van de mogelijkheid een kluisje te 
huren verzoek ik u vriendelijk dit vóór 1 juli kenbaar te maken per e-mail 
(r.lamens@scodelft.nl) onder vermelding van de naam (voor- en achternaam) van 
uw zoon/dochter en de CLD locatie waar hij/zij onderwijs gaat volgen 
(Molenhuispad of Hof van Delft). In geval van vragen met betrekking tot de huur 
van een kluisje kunt u contact met mij opnemen (T: 015 2154881).  
 
We wensen u en uw zoon/dochter alvast een fijne, lange zomervakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
R.T. Lamens 
Hoofd Financiële Administratie 
Bestuursbureau SCO Delft e.o. 
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       REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN KLUISJES 
 

      Door het betalen van de huur gaat u akkoord met dit reglement. 
 
 
 
 

a. De kluisjes zijn eigendom van de school. 
 
 

b. Bij beschadiging worden de kosten van herstel van het kluisje 
doorberekend aan de huurder; een en ander te beoordelen door de 
directie van de school. 
 

c. Bij verlies of beschadiging van het pasje (is de kluissleutel) kan de leerling 
tegen betaling van € 2,50 een nieuw pasje aanvragen bij de receptie van 
de betreffende locatie. 
 
 

d. Bij ernstig misbruik wordt de overeenkomst beëindigd.  
 
 

e. In de kluisjes mogen alleen bromfietshelmen, schone droge kleding en 
zaken betrekking hebbende op het onderwijs worden opgeborgen. 
 
 

f. Op de kluisjes mogen geen stickers of andere merktekens worden 
aangebracht. 
 
 

g. De directie van de school heeft het recht de kluisjes op ieder gewenst 
moment te controleren, al of niet in het bijzijn van de huurder. 
 
 

h. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak. 
 
 

i. Bij de aanvang van iedere vakantie van tenminste één week dient het 
kluisje leeg te zijn. 
 
 

j. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de schoolleiding.    
 
 


