Identificatienummer: 1046/39
Ondernemingsnummer: 0409.037.518
Maatschappelijke zetel
Italiëlei 189 bus 8 , 2000 Antwerpen

Mededeling aan alle lesaanvragers bij Auxilia VZW
U hebt Auxilia gecontacteerd om eventueel les te krijgen van een vrijwilliger/ster.
Onze vrijwillige regioverantwoordelijke of één van zijn/haar medewerkers komt eerst bij u
aan huis om de aanvraag te bespreken.
Indien we voor uw vraag een geschikte vrijwilliger/ster kunnen inschakelen, wordt u
geregistreerd als Auxilialeerling. Op dit moment wordt een jaarlijkse dossierkost
aangerekend van 12 Euro. Deze dossierkost is een administratieve vergoeding voor de
organisatie en staat dus los van het aantal lessen dat u gedurende dat jaar zal krijgen.
Dit bedrag kunt u storten op rekeningnummer: IBAN BE21 7895 5144 3503
of contant betalen aan de regioverantwoordelijke.
De lessen zelf worden gratis gegeven, zoals afgesproken bij het kennismakingsgesprek.
Enkel de vervoersonkosten van de vrijwilliger/ster en eventueel lesmateriaal dienen door u
vergoed te worden.
Auxilia wenst u veel succes bij uw inspanningen !
Enkele afspraken vóór het begin van de eerste les:
1. Mijn lesgever/-geefster is: …………………………………………………………………

2.
3.
4.
5.
4.
5.
6.

Zijn/haar telefoonnummer is: ………………………………………………………………
Ik verwittig steeds tijdig de lesgever indien ik de afspraak voor de volgende les niet
kan nakomen, omwille van onvoorziene omstandigheden.
Ik zorg voor een rookvrije lesruimte.
Tijdens de les schakel ik televisie, gsm en radio zoveel mogelijk uit.
Als mijn kind de Auxilia- leerling is, zorg ik ervoor aanwezig te zijn in huis.
Ik betaal de vervoerskosten uit eigen beweging aan de lesgever:
*
bij elke les / om de maand
Ik maak steeds de taken tegen volgende les, indien hierom gevraagd wordt.
Voor eventuele vragen kan ik terecht bij de regiocoördinator,
………………………………………………tel.: …………………………………………
of op het secretariaat van Antwerpen tijdens de kantooruren.
Ik betaal mijn dossierkost op rekeningnummer*: BE21 7895 5144 3503
of contant aan*: …………………………………… (regiocoördinator/lesgever/ster)
*schrappen wat niet past

