Attest voor aanvraag van sociaal tarief
Dit attest is geldig bij:
 Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen, tel. 03 233 64 90, www.gekkoo.be, info@gekkoo.be
 Koraal Speelpleinen, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, tel. 03 232 97 72, www.koraal.be,
info@koraal.be
 Koraal IBO’s, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, tel. 03 232 97 72, www.koraal.be, info@koraal.be
(VANAF 1/09/2016)
 IBO De Nerviër, Maarschalk Gérardstraat 10, 2000 Antwerpen, tel. 03 239 38 11, www.denervier.be,
denervier@skynet.be
 IBO’s Komma, Koningin Astridlaan 12, 2800 Mechelen, tel 015 71 50 55, www.vdkomma.be,
info@vdkomma.be

Geldig van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019
Naam organisatie: ……………………………………………………………………………….……………………….
Naam contactpersoon: ……………………………………..……………………..Tel. ………………………………..
E-mail:………………………………………………………………………………..Fax………………..………………
Verklaart de familie (naam ouders)…………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………..…………………………………….........................................
te kennen en verklaart dat het gezin nood heeft aan sociaal tarief voor:
Voornaam kind

Datum:
Stempel organisatie

Naam kind

Geboortedatum

School + adres

Handtekening contactpersoon

Klas

Reglement
1. Dit attest is enkel geldig bij speelpleinen Koraal, Gekkoo vzw, de stedelijke buitenschoolse opvang tijdens de
vakanties en IBO De Nerviër, IBO-werking Koraal vzw, IBO’s Komma. Met dit attest kan je korting krijgen op de
prijs.
2. Het attest is 1 jaar geldig. Het gaat in op 1 juli 2018 en eindigt op 30 juni 2019. Na het verstrijken van deze
periode vraag je een nieuw attest aan.
3. Het attest is enkel geldig indien je in Antwerpen woont of jouw kinderen gebruik maken van een Antwerpse
school.
4. Het attest kan niet met terugwerkende kracht worden gebruikt.
5. Je laat het ingevulde en afgestempelde originele attest zien aan de werking waarvan je gebruik wil maken
(speelpleinen Koraal, Gekkoo vzw, IBO-werking Komma, IBO-werking Koraal vzw of IBO-werking De Nerviër).
Deze werking neemt desgewenst een kopie van het attest. Het origineel blijft bij jou.
6. Telkens je jouw kind inschrijft voor één van de werkingen, wordt het attest opnieuw voorgelegd.
7. Enkel het originele attest is geldig. Een kopie wordt niet aanvaard. Indien je het attest kwijt bent kan je een nieuw
aanvragen.
8. Speelpleinen Koraal, Gekkoo vzw, de IBO-werkingen van Koraal vzw, Komma vzw en de Nerviër vzw kunnen de
aanvraag voor sociaal tarief weigeren. In dat geval zullen ze de weigering motiveren bij jou en bij degene die het
attest verleende.
9. Het attest kan enkel gebruikt worden voor de kinderen vermeld op het attest.
10. Bij misbruik van dit attest zal de ten onrechte verleende korting teruggevorderd worden met terugwerkende kracht.
Ik (ouder of voogd) ……………………………………………….. verklaar dat ik op de hoogte ben van het reglement op
het attest voor aanvraag van sociaal tarief.

Handtekening

Datum

