
Kwijtschelding vrijwillige ouderbijdrage 

Techniekcollege - SCHOOLJAAR 2019-2020 
AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VRIJWILLIGE 

OUDERBIJDRAGE 

Ondergetekende (naam aanvrager): ........................................................ 

vraagt kwijtschelding aan voor (naam leerling):  ........................................................ 

klas / school:  ........................................................ 

adres leerling: ........................................................ 

postcode en woonplaats:  ........................................................ 

e-mailadres aanvrager:  ........................................................ 

Voorwaarden kwijtscheldingsregeling Techniekcollege 

 Ouders verzorgers met een laag inkomen tot max. 115% van bijstandsniveau kunnen een verzoek tot 
kwijtschelding van schoolbijdragen indienen. 

 Dit verzoek dient uiterlijk 30 september bij de school (t.a.v. de afdeling financiën) compleet te worden 
ingediend. Indien uw zoon/dochter gedurende het schooljaar wordt ingeschreven kan tot 4 weken na 
inschrijvingsdatum een verzoek worden ingediend. Formulieren die later worden ingediend, worden 
niet meer in behandeling genomen.  

 Er wordt geen kwijtschelding verleend voor borgsom kluisje, kluishuur, niet lesgebonden 
leerlingactiviteiten en meerdaagse buitenlandse excursies. 

Reden voor kwijtscheldingsverzoek: (S.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

Toelichting bij uw verzoek 

Zijn er nog specifieke zaken, welke bij de beoordeling van uw verzoek een rol (kunnen) spelen; geeft u deze dan 
aan op de achterzijde van dit formulier.  

U verklaart hierbij dat de overlegde bewijsstukken en aanvullende informatie een volledig en juist beeld geven 
van de inkomenssituatie van uw gezin. U heeft geen bezwaar dat wij uw aanvraag toetsen c.q. indien nodig 
navraag doen bij een begeleidende instantie. 

Voor akkoord, 

 

 U ontvangt een uitkering uit hoofde 
van Wet Werk en Bijstand 

 

U voegt een kopie van een recente inkomens-\ betalingsoverzicht 
van de uitkerende instantie. Deze mag maximaal 3 maanden oud 
zijn. 

 U en/of uw echtgeno(o)t(e) vallen 
onder Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen 

 

U overlegt bewijsstukken hiervan. 

 U neemt deel aan een vrijwillige 
schuldsanering 

 

U overlegt bewijsstukken hiervan. Uit die bewijsstukken dient te 
blijken, welke bedrag als netto gezinsinkomen per maand 
beschikbaar is. 

 Uw gezin leeft van een laag inkomen 
(maximaal 115% van bijstandsniveau) 

 

U overlegt recente gegevens over uw inkomenssituatie, en indien 
van toepassing die van uw echtgeno(o)t(e). Als bewijsstuk worden 
kopie loonstroken overlegd. Deze mogen maximaal 3 maanden oud 
zijn. U doet tevens opgave van inkomsten uit alimentatie, indien dit 
van toepassing mocht zijn. 



Plaats en datum: 
Handtekening aanvrager (Ouder / verzorger) 


