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De Nederlandse School Johannesburg/Pretoria 
Algemene voorwaarden 

 
 
De algemene voorwaarden vormen de formele overeenkomst tussen De Nederlandse School 
Johannesburg/Pretoria (hierna: DNS) en de ouders. 
 
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier, waarin u uw kind aanmeldt voor plaatsing binnen 
DNS, bevestigt u dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en onderschrijft.  
 
Nieuwe inschrijving 
De aanmelding van een nieuwe leerling wordt in behandeling genomen zodra DNS in het bezit is van 
een ondertekend inschrijfformulier en een kopie van het paspoort van de leerling. 
 
Bij de inschrijving van een nieuwe leerling worden jaarlijkse, niet restitueerbare, startkosten in 
rekening gebracht. Onder de startkosten vallen de werkboeken van de lesmethode - die voor aanvang 
van het schooljaar besteld worden - en de transportkosten vanuit Nederland.  
 
Voortgezette inschrijving 
Leerlingen die het volgende schooljaar onderwijs willen blijven volgen op DNS, dienen vóór de start 
van het nieuwe schooljaar de jaarlijkse startkosten te voldoen. U ontvangt hiervoor een factuur aan 
het einde van het lopende schooljaar. 
 
Beëindiging inschrijven DNS 
Leerlingen die DNS gaan verlaten dienen dit voor het einde van het lopende schooljaar bij de directeur 
en penningmeester te melden.  
 
Schoolgeld  
Het schoolgeld wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en wordt berekend op basis van het 
leerlingaantal. Het schoolgeld is inclusief gebruik van boeken, Cito kosten en culturele activiteiten. De 
factuur voor het schoolgeld wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar verzonden. Het schoolgeld 
kan zowel op de Zuid-Afrikaanse als de Nederlandse bankrekening van DNS worden gestort. De 
wisselkoers voor de betaling op de Nederlandse bankrekening wordt door DNS vastgesteld.  
 
Kortingsaanvraag 
Ouders die het schoolgeld niet makkelijk kunnen betalen en van het bestuur een tegemoetkoming 
wensen, kunnen een gemotiveerd verzoek voor een vermindering indienen voor aanvang van het 
nieuwe schooljaar. Het bestuur beraadt zich over ieder verzoek. Een vermindering van het schoolgeld 
blijft een uitzondering.  
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Betaling in termijnen 
DNS biedt de mogelijkheid het schoolgeld in twee termijnen te betalen.  
 
Termijnen  Betaling uiterlijk  Percentage 
Termijn 1   14 dagen na facturatie  50%  
Termijn 2  vóór 31 januari    50% 
 
Inschrijving / uitschrijving gedurende het schooljaar 
Voor leerlingen die na aanvang van het schooljaar (± medio augustus) worden ingeschreven, geldt dat 
alleen schoolgeld verschuldigd is vanaf de lopende termijn.  
 
Voor leerlingen die vervroegd vertrekken, kan een restitutie worden aangevraagd voor de termijnen 
waarvoor geen onderwijs is genoten.  
 
1e termijn:  tot herfstvakantie 
2e termijn:  tot kerstvakantie 
3e termijn:  tot paasvakantie 
4e termijn:  tot zomervakantie  
 
Uitschrijving van een leerling dient tenminste 30 dagen voor het einde van de termijn schriftelijk te 
worden aangekondigd bij de directeur en penningmeester. Alleen dan zal, indien van toepassing, een 
deel van het betaalde schoolgeld gerestitueerd worden.  
 
Aansprakelijkheid 
DNS is via de Stichting NOB verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) tegenover derden. 
Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van leerlingen en leerkrachten. Deze 
verzekering is van toepassing als de schade niet op een andere wijze gedekt wordt, bijvoorbeeld door 
uw eigen WA-verzekering. 
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