SLUITKASSIES (LOCKERS)
___________________________________________________________________________

1.

Algemene reëls vir die huur van ‘n sluitkassie:


Slegs toerusting/eiendom wat jy benodig vir jou skoolprogram mag in die sluitkassie
gebêre word.Geen ongewenste materiaal, wat teenstrydig is met die skool se reëls en gedragskode,
mag in die sluitkassie gebêre word nie.



Jou sluitkassie mag nie onderverhuur of aan enige ander person geleen word nie.



Sluitkassies is die skool se eiendom en mag nie beskadig word nie (krap,plak,skryf)



Bederfbare kos of vloeistofhouers wat in die sluitkassie gesit word, mag nie mors of onaangename
reuke afgee nie.



Sluitkassies moet altyd beskikbaar wees om in jou teenwoordigheid deursoek te word.



Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore goedere nie.



Die lokale van die sluitkassies sal oop wees vanaf 07:00 tot 16:00.



Na-ure kan die lokale op spesiale versoek deur enige onderwyser oopgesluit word.



Slegs die slot wat deur die skool verskaf is, mag gebruik word.



Leerders wat hulle skuldig maak aan wangedrag/rook/drankgebruik en verwante oortredings,
kwalifiseer nie vir die gebruik van ‘n sluitkassie nie.



Leerders wat hulle skuldig maak aan bogenoemde oortredings, se huurooreenkoms sal opgeskort
word sonder die terugbetaling van sleutelgelde.

2.

3.

Huurgelde:

Totale bedrag: R300



Huurtermyn is vanaf Januarie tot einde Oktober 2019



Huurgelde beloop R250 per jaar, betaalbaar met bespreking.



Sleutel en slot gebruiksfooi is R50, vooruit betaalbaar.



By inhandiging van die sleutel, indien die sluitkassie mooi opgepas is, sal R50 terug betaal word.



Vervanging van verlore sleutels beloop R50.



Die betaling geskied by Mev. E. Gouws, waarna die kwitansie na Mnr. S. Louw geneem word.

Leerder besonderhede
Ouer

Leerder

Naam
Kontaknommer

Hiermee word bevestig dat ons (ouer/leerder) bewus is van die sluitkassie-reëlings en onderneem om streng by
die reëlings te hou.
Handtekening
Datum
Leerder Graad en Seksie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KANTOORGEBRUIK

-

Word bogenoemde sluitkassie versoek goedgekeur:
__________________________
Handtekening

Kwitansienommer:

KANTOORGEBRUIK
Ja

Nee

______________________
Datum

Sluitkassie nommer

