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Geachte ouders/verzorgers, 
 

Leerlingen krijgen bij onze scholen Scheldemond College en Nehalennia de vraag 

deel te nemen aan een buitenlandse reis. Ondanks dat we proberen de kosten zo 

laag mogelijk te houden begrijpen we dat het forse bedragen zijn. We hebben 

daarom de ‘Spaarregeling Mondia’ ingesteld waar u gebruik van kunt maken. U 

bouwt dan een spaartegoed op dat een groot deel van de reiskosten dekt.  

 

De regeling in het kort: 

• Start mogelijk vanaf het eerste leerjaar;  

• €25,- per kwartaal;  

• Het spaartegoed kan aangevuld worden met premie waardoor het extra 

aantrekkelijk is (artikel 4, lid 1 van het reglement).  

Het spaarreglement met verdere informatie is opgenomen in dit document.  

 

Wilt u deelnemen? Vul dan de spaarovereenkomst met automatische machtiging in 

en stuur deze naar mevrouw Baas via c.baas@mondia.nl.   

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Baas via 

c.baas@mondia.nl of 0118 – 479 400.  

 

Vriendelijke groet, 

Directie Mondia Scholengroep  
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Spaarreglement  
 

 

Artikel 1: algemene bepalingen 
 
In dit spaarreglement wordt verstaan onder: 
1. de school: “Scheldemond College” of “Nehalennia” tezamen de 

Mondia Scholengroep. 
2. de schoolreis: de meerdaagse buitenlandse (studie)reis. 
3. de deelnemer: de ouder / verzorger van het kind dat is ingeschreven als 

leerling van de school en die deelneemt aan de spaar-
regeling. 

4. de spaarregeling: de regeling zoals beschreven in dit reglement. 
5. de premie: een eenmalige uitkering die door de stichting aan de 

deelnemer wordt verstrekt. 
6. het spaarbedrag: de kwartaalinleg die door de stichting per deelnemer 

wordt ontvangen. 
7. het spaartegoed: het totaal van het per deelnemer ingelegde spaar-

bedrag. 
8. de machtiging: de doorlopende machtiging die door de deelnemer wordt 

verleend d.m.v. de machtigingskaart. 
 
Artikel 2: aangaan van de spaarovereenkomst 
 
1. Deelneming aan de spaarregeling is mogelijk aan het begin van of tijdens het 

1e leerjaar. 
2.   Deelneming aan de spaarregeling geschiedt door de Mondia Scholengroep te   
      machtigen het gekozen spaarbedrag in te houden op een door de deelnemer  
      aan te geven rekening. 
3. Door het tekenen van de machtiging geeft de deelnemer de stichting 

toestemming 4 keer per jaar het spaarbedrag van € 25,- te innen. 
4. Het spaarbedrag wordt geïnd rond 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli. 
5. Bij wijziging van het gebruikte bankrekeningnummer voor de machtiging is de 

deelnemer verplicht dit schriftelijk door te geven aan de financiële administratie 
van de Mondia Scholengroep. 

6. Wanneer men buiten het 1e leerjaar aan de spaarregeling wenst deel te nemen 
kan dit schriftelijk worden verzocht aan de financiële administratie van de Mondia 
Scholengroep. 
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Artikel 3: beschikking over het spaartegoed 
 
1. Over het spaartegoed mag worden beschikt indien: 
 a: de deelnemer de Mondia Scholengroep opdracht geeft het spaartegoed over 

te maken voor de schoolreis. 
 b: de leerling de school verlaat. 
 c: de deelnemer de Mondia Scholengroep schriftelijk opdracht geeft de 

machtiging te beëindigen. 
2. Terugbetalingen van het spaartegoed kan – behoudens schriftelijke machtiging – 

uitsluitend aan de deelnemer worden verricht. 
3. Bij terugbetaling anders dan voor de schoolreis wordt € 7,50 aan admini-

stratiekosten in rekening gebracht. 
4. Terugbetaling wordt niet uitgevoerd wanneer het terug te betalen bedrag minder 

is dan € 10,--. 
 

Artikel 4: rente en premie verstrekking 
 
1. Over het ingelegde spaartegoed wordt door de stichting een premie betaald. De 

hoogte van het premiepercentage wordt jaarlijks door de schoolleiding 
vastgesteld en bij deelname aan een reis ter kennis gebracht van de deelnemers. 

2. De premie bedraagt het vastgestelde percentage over een maximaal gespaard 
bedrag van 350,--. 

3. De premie wordt alleen toegekend op het moment dat het spaartegoed wordt 
vrijgemaakt voor de schoolreis. 

4. Er wordt aan een deelnemer maar één keer een premie verstrekt. 
5. Er wordt aan de deelnemers over het ingelegde spaartegoed geen rente ver-

strekt. 
6. Aan de deelnemer kan op verzoek een saldo overzicht van zijn spaartegoed 

worden verstrekt. 
 
Artikel 5: beëindigen van de spaarovereenkomst 
 
1. Deelneming aan de spaarregeling eindigt automatisch bij het opnemen van het 

spaartegoed. 
2. Deelneming aan de spaarregeling eindigt op schriftelijk verzoek van de 

deelnemer. 
3. Indien bij een deelnemer de kwartaalinleg herhaaldelijk niet geïncasseerd kan 

worden, behoudt de Mondia Scholengroep zich het recht voor de spaarregeling 
te beëindigen.  

 
Artikel 6: slotbepalingen 
 
1. In alle gevallen waarin dit spaarreglement niet voorziet beslist de schoolleiding. 
 
Aldus vastgesteld en getekend in de vergaderingen van de Ouderraad Scheldemond 
en de Ouderraad Nehalennia. 
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Doorlopende SEPA-incasso machtiging 
 
Naam Incassant:    Stichting OVO Walcheren 
Adres Incassant:    Weyevlietplein 7-13 
Postcode/woonplaats incassant: 4385 CH  VLISSINGEN 
Land Incassant:    Nederland 
Incassant ID:     NL69ZZZ411153930000 
    
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
 Mondia Scholengroep om doorlopend incasso-opdrachten 

te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af 
te schrijven wegens “termijn spaarbedrag” en 

 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van de Mondia 
Scholengroep 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  
 
Deze machtiging kunt u mailen naar: c.baas@mondia.nl of afgeven bij de 
                                        receptie van de leslocatie 
 
Naam en voorletters : ------------------------------------------------- 

Adres    : ------------------------------------------------- 

Postcode en Plaats  : ------------------------------------------------- 

Tel. nr. ouder/verzorger : ------------------------------------------------- 

Rekeningnummer (IBAN): ------------------------------------------------- 

Naam leerling   : ------------------------------------------------- 

Spaarbedrag :               25,--     
Plaats en datum      Handtekening 

 

--------------------------------------------  ------------------------------ 
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