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HOËRSKOOL OVERBERG 

 
 
ERKENNING EN AANVAARDING VAN AANSPREEKLIKHEID VIR KOSHUISGELD VIR 

JAAR 2019 EN ONDERNEMING DEUR OUER/VOOG VAN LEERDERS 
 
Ons ..................................................................................................................................... 
 
en ....................................................................................................................................... 
 
in ons hoedanigheid/hede as ouers / voog(de) van ………………………………………….. 
 
’n leerder in graad ………. vir die jaar 2019. 
 
erken hiermee dat ons waarlik en wettiglik verskuldig is aan Hoërskool Overberg die 
bedrag van R18000-00 Huis van den Berg en R19400-00 vir Huis Nerina synde koshuisgeld 
deur ons verskuldig vir die jaar 2019.  
 
1. Ons beloof en verbind onsself om bogemelde bedrag of sodanige ander bedrae wat 

verskuldig is of mag word gedurende die jaar 2019 ten opsigte van koshuisgeld van 
bogemelde leerder op die volgende wyse te betaal: 

 
(a) Die koshuisgeld vir die 1ste kwartaal is betaalbaar voor of op 11 Januarie 

2019 en kwartaalliks daarna voor of op die 1ste dag van elke kwartaal vooruit 
by Hoërskool Overberg, tensy vooraf reëlings getref is om per debietorder te 
betaal vanaf 1 Februarie 2019. 

 
(b) Indien ons kind die skool gedurende ’n kwartaal verlaat ons steeds 

aanspreeklikheid aanvaar vir die betaling van ’n addisionele kwartaal se 
koshuisgeld synde die 1 kwartaal kennis wat ons aan bogemelde skool 
moet gee bo en behalwe die koshuisgeld wat ons reeds betaal het ten 
opsigte van die kwartaal waarin ons kind die koshuis verlaat. 

 
(c) Die bedrae waarna in (b) hierbo verwys is ook betaalbaar en opeisbaar op die 

1ste dag van die daaropvolgende kwartaal (dit wil sê indien ons kind die skool 
einde Februarie 2019 verlaat, ek steeds aanspreeklik is vir betaling van die 
koshuisgeld vir die 2de kwartaal welke bedrag op die 1ste dag waarop die 
skool in April begin betaalbaar is. 

 
2. Ons aanvaar ook aanspreeklikheid dat indien ons kind weens ’n oortreding van die 

betrokke koshuis se gedragskode tydelik uit die koshuis geskors word, ons steeds 
verantwoordelik sal wees vir die betaling van die koshuisgeld soos hierbo in 
paragraaf 1 uiteengesit. 
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3. Ons neem ook kennis dat indien ons agter sou kon raak met die betaling van die 

koshuisgeld ons kind summier sy / haar koshuisverblyf verbeur en ons steeds 
aanspreeklikheid aanvaar vir koshuisgeld welke geld onmiddellik opeisbaar en 
betaalbaar is. 

 
4. Ons verbind onsself tot die huishoudelike reëls van die betrokke koshuis en 

onderneem dat ons sal toesien dat bogemelde leerder die reëls te alle tye sal 
eerbiedig en verklaar ook verder dat ons deeglik bewus is en kennis dra van die 
koshuisreëls wat van toepassing is op ons kind / kinders. 

 
5. Ons onderneem ook om minstens 1 skoolkwartaal vooruit skriftelik kennis te 

gee indien ek van voorneme is om ons kind om welke rede ook al uit die 
koshuis te haal. 

 
6. Ons onderneem ook dat indien ons kind / kinders vir die eerste keer ’n 

koshuisganger gaan wees in die jaar 2019 ons  
 

 R4500 (gr. 8-11 dogter)  of R6000 (gr. 12 dogter)  

 R4850 (gr. 8-11 seun) of R6467 (gr. 12 seun)  
 

as eerste paaiement sal betaal ten einde sy / haar plek te bespreek en welke bedrag 
ek verbeurd verklaar indien ons kind nie ’n koshuisganger is gedurende die 1ste 
kwartaal in die jaar 2019 nie.   

 
 
GETEKEN te ……………………. hierdie …….. dag van …................…………………… 20__ 
 
 
HANDTEKENING VAN PA    ................................................................... 
 
 
HANDTEKENING VAN MA  ................................................................... 
 
 
       
AS GETUIE: 
 
1. ……………………...................   ……………………................. 
 
 
2. ……………………...................   ……………………................. 
 


