Aan: de ouder(s) van de nieuwe leerlingen van het Stella Maris College

Onderwerp: facturering en betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en andere vrijwillige bijdragen
aan bijvoorbeeld reizen en excursies
Meerssen, juli 2022
Geachte ouder(s),
Graag informeren wij u over onze wijze van factureren en de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage
en andere vrijwillige bijdragen aan bijvoorbeeld reizen en excursies
Wij sturen u géén facturen per post toe maar digitaal via het factureringsprogramma “WIS Collect”.
Hoe werkt WIS Collect en wat betekent dit voor u?
WIS Collect maakt gebruik van het mailadres dat in Som2Day, ons leerling-systeem, staat vermeld.
Het is van belang dat het mailadres bij ons bekend is. Vriendelijk verzoek aan u om het mailadres te
controleren.
1) U ontvangt een link via Wis Collect voor deelname aan de vrijwillige ouderbijdrage, excursies,
activiteiten en reizen.
2) Indien u daar aan deelneemt, klikt u vervolgens op betaling via Ideal of via overboeking.
(internetbankieren).
3) De rekening/factuur passend bij uw keuze wordt automatisch gegenereerd. Deze kunt u zelf
downloaden.
4) Indien u voor overboeking heeft gekozen en u de betaling via internetbankieren afhandelt,
gelieve dan bij de vermelding het debiteurnummer én factuurnummer te vermelden. (Dit
staat vermeld op de factuur).
5) Voor informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u terecht op de website van het Stella
Maris College. Onder de button “ouders” vindt u een o.a. een kopje “ouderbijdrage.
De mail van WIS Collect bevat een link waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijk gedeelte. Het is
belangrijk dat u de mail met de link niet verwijdert uit uw postbox omdat u hiermee toegang heeft
tot WIS Collect als u op een later tijdstip nog eens wilt terugkijken.
Mails van WIS Collect hebben de volgende afzender:
Stella Maris financiële administratie <no-reply@wiscollect.nl>. Dit betreft dus geen phishing-mail!
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog andere vragen hebben , dan
kunt u contact opnemen met de financiële administratie van de school.
Met vriendelijke groet,

Dhr. J. Hausmans, rector

