
 

 

Ek / ons, die ondergetekende, stem in dat die inskrywing van die leerder wie se naam op die aansoek 

verskyn die volgende bepalings en voorwaardes by 3D Christelike Akademie sal hê: 

1. Ek / ons stem hiermee in dat die Akademie sal verwys na 3D Christelike Akademie (Edms) Bpk, 
Registrasienommer: 2012/051169/07 

2. Aansoek: Ek / ons doen hiermee aansoek dat die leerder wie se naam op die aansoek verskyn, as 
leerder aan die Akademie moet registreer en bevestig dat hy / sy aan die basiese kriteria voldoen, en 
dat alle inligting wat in die aansoekvorm verskaf word, waar en korrek is. 

3. Gesag: Ek / ons verklaar hiermee dat ek / ons wettige toesig en / of voogdyskap het ten opsigte 

van die leerder, en dat ek / ons behoorlik gemagtig is om hierdie ooreenkoms te voltooi en te 

onderteken en in te stem en uitvoering te gee aan die onderneming hierin. 

4. Akademiereëls: Ek / ons onderneem om die Akademiereglement en dissiplinêre kode na te kom 

en van tyd tot tyd veranderinge aan die reëls aangebring. 'N Afskrif van die Akademiereglement en 

dissiplinêre kode, en deur ondertekening hiervan bevestig ek / ons dat ek / ons die 

Akademiereglement en dissiplinêre kode gelees het, verstaan en daarby instem. 

5. Akademiesorg: Ek / ons verstaan en bevestig dat die skoolhoof of enige persoon wat deur die 

skoolhoof behoorlik gemagtig is, in loco parentis sal optree in enige aangeleentheid en op enige 

tydstip wat ek / ons die leerder (ons kind) toevertrou het aan die versorging van die Akademie. 

6. Vrywaring: Ek / ons verklaar dat die Akademie, sy skoolhoof, onderwysers, werknemers, 

personeel, agente, kontrakteurs en lede nie aanspreeklik is vir enige verliesbesering of skade wat 

mag ontstaan deur my / ons of die leerder of my / ons of die leerder se goed of besittings, hetsy 

direk of indirek voortspruitend uit 'n kontrak en / of delik wat op enige manier verband hou met die 

feit dat die leerder op die Akademie se perseel is of van sy fasiliteite gebruik maak, deelneem of 

enige akademieklasse of -aktiwiteit bywoon van watter aard ook al, insluitend, maar nie beperk nie 

tot, wanneer dit onder akademiese beheer is tydens enige akademie-uitstappies, sportbyeenkoms, 

toer, aktiwiteit of uitstappie of op pad daarheen of daarvandaan, insluitend waar vervoer deur die 

Akademie gereël is of deur enige ander ouer verskaf is van 'n kind wat by die Akademie ingeskryf is. 

7. Skadeloosstelling: Ek / ons onderneem om die Akademie te vergoed vir enige skade aan die 

Akademie-eiendom wat nalatig of opsetlik deur die leerder aangerig kan word, welke bedrag op 

aanvraag betaalbaar is. 

8. Vrywaring: Ek / ons vrywaar hiermee die Akademie, sy skoolhoof, onderwysers, werknemers, 

personeel, agente, kontrakteurs en lede en betaal op aanvraag alle eise, skadevergoeding, 

toekennings, rentekoste, uitgawes, opsporingskoste, invorderingsfooi en uitspraak , koste (insluitend 

prokureurs- en eie kliëntkoste), hoe dit ook al ontstaan wat op enige manier met die toepassing van 

sy/haar regte verband hou, soos uiteengesit in hierdie ooreenkoms. 
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9. Kennisgewingstydperk: Ek / ons onderneem om 20 werksdae skriftelik kennis te gee van my / ons 

voorneme om die leerder uit die Akademie te verwyder en om boeke en / of toerusting van die 

Akademie wat die leerder in sy / haar besit mag hê, terug te besorg.  Akademie se boeke en / of 

toerusting moet met die skriftelike kennisgewing ingehandig word. (Let daarop dat kansellasies na 

Julie - betalings vir die volle jaar steeds betaalbaar is) 

10. Bywoning: Ek / ons onderneem dat die leerder die Akademie gereeld sal bywoon en slegs om 

mediese redes afwesig sal wees. 

11. Heraansoek: Ek / ons onderneem om op versoek van die Akademie weer aansoek te doen en 'n 

nuwe aansoekvorm, betalingsplan en skoolgeldooreenkoms aan te vul en aan te teken aan die einde 

van die inskrywingsperiode voor enige nuwe inskrywing.  

12. Betaling van skoolfonds: 

a. Ek / ons stem gesamentlik en afsonderlik ooreen en onderneem om akademiegelde te betaal in 

ooreenstemming met die betaalplan wat die Akademie hierby aangeheg het. 

b. As die maandelikse paaiemente betaal word, moet die betalings voor of op die eerste werkdag van 

elke maand gedoen word. 

c. Ek / ons verstaan en stem saam dat in die geval dat ek / ons versuim om die akademiese gelde van 

die leerder ten volle voor of op die betaaldatum te betaal, die volle balans van die akademiegelde 

onmiddellik verskuldig en betaalbaar sal wees en die Akademie kan sonder enige kennisgewing instel 

regstappe teen my / onsself, gesamentlik en afsonderlik, in welke geval ek / ons instem om alle 

regskoste wat voortspruit uit sodanige regstappe op die prokureur en kliënt te betaal, insluitend die 

opsporing van koste en uitgawes wat reeds aangegaan is of wat kan voortaan aangegaan word om die 

woonadres en / of diensplek van myself / onsself op te spoor. 

d. Ek / ons stem in en onderneem om die leerder dadelik uit die Akademie te verwyder op skriftelike 

versoek van die Akademie in geval van agterstallige akademiegelde, wat my nie van die betaling van 

enige verskuldigde gelde vrystel nie.  Ek/ons verstaan ook dat ek/ons in geval van wanbetaling van 

verminderde skoolfonds ek/ons die voorreg verbeur om verminderde skoolfonds te betaal. 

e. Ek / ons onderneem en verbind my hiermee om te betaal ten opsigte van enige bedrag wat nie op 

die vervaldatum betaal is nie, rente maandeliks saamgestel, teen 'n vaste koers van R200,00 

f. In geval van wanbetaling, stem ek / ons in dat 'n onmiddellike beslaglegging teen myself / onsself 

toegestaan word, gesamentlik en afsonderlik, ten opsigte van enige gelde wat ek / onsself aan die 

Akademie skuld.  Ek / ons stem in tot die jurisdiksie van die landdroshof. 

g. Ek / ons verklaar hiermee dat ek / ons na betaling van die akademiese fooie waarna verwys word, 

genoeg geld en middele sal hê om myself / onsself te onderhou. 

Ouer 1 Ouer 2 

Naam: Naam: 

Handtekening: Handtekening: 
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Persoon verantwoordelik vir betalings 

Volle naam: 

 ID-nommer: 

 Fisiese adres: 

 E-pos adres: 

 Kontak nommer: 

 Landlyn nommer: 

 Hiermee stem ek/ons in om 3D Christelike Akademie die bedrag te betaal wat van toepassing is op  

die volgende onderriggeldbetalingskemas vir my kind / kinders wat by die Akademie ingeskryf is. Ek 

verstaan dat die getoonde fooi nie addisionele lesse, rekenaarklas en gebruik, uniform en uitstappies 

insluit nie. 

 

Handtekening: 

 


