
 BIJBELGETROUW 

 BETROKKEN  PERSOONLIJK 

 BETROUWBAAR 

EENVOUDIG ONLINE 
DE FACTURATIE VAN 
SCHOOLBIJDRAGEN
REGELEN

 WIS COLLECT 

VOORDELEN 
VOOR OUDERS

Eenvoudig, snel en online  betalen 
aan school voor onder andere 
ouderbijdragen en schoolreisjes.

Gemak

Eenvoudig, snel en online afhandelen van 

betalingen aan de school of oudervereniging.

Excursies, schoolreisjes & activiteiten

Geen losse aanmeldingen en handmatige 

betalingen rondom schoolreisjes of andere 

(buitenschoolse) activiteiten.

Betaling met iDEAL

Direct betalingen online kunnen afhandelen 

via iDEAL betaaloverzicht.

WILT U MEER  
INFORMATIE?

Kijk op de website www.vgs.nl voor 

meer informatie over WIS Collect. 

Voor vragen kunt u contact op 

nemen met Janneke van Wingerden.

Janneke van Wingerden
Relatiebeheerder FA

E j.vanwingerden@vgs.nl

T 0180 44 26 85

http://www.vgs.nl


VOORDELEN  
VOOR UW SCHOOL

Met WIS Collect heeft VGS 
dé oplossing in huis voor 
het eenvoudig versturen 
van de ouderbijdragen en 
de overige schoolkosten aan 
de ouders en verzorgers van 
uw leerlingen. Wij nemen 
graag het facturatieproces 
van u over!

MAAK HET UZELF 
EN OUDERS 
MAKKELIJK!

Hoe verstuurt uw school 
de facturen met betrekking 
tot de ouderbijdragen, 
ledencontributies of andere 
schoolkosten? Zit u of 
uw medewerker nog de 
binnengekomen ouder- of 
schoolreisbijdragen af te 
vinken van het bankafschrift? 
Vindt u het lastig om na te 
gaan of alle contributies 
binnen zijn? Wat de VGS 
betreft is dit verleden tijd.

De VGS wil u volledig ontzorgen op 

het gebied van de facturatie van 

de ouderbijdragen, schoolreizen, 

ledencontributie etc. Hiervoor 

werken wij samen met WIS Collect. 

Het verzenden van facturen vanuit 

WIS Collect vindt digitaal plaats. Wij 

zorgen samen met u dat WIS Collect 

direct wordt gekoppeld aan ParnasSys 

waardoor automatisch alle benodigde 

gegevens bekend zijn en de ouders en 

betrokkenen per e-mail op de hoogte 

kunnen worden gebracht. Voor de 

ontvangst van betalingen wordt er 

een koppeling met iDEAL gemaakt, 

zodat de betalingen op uw rekening 

binnen komen. 

Na de offerteaanvraag gaan er 

ongeveer twee weken overheen 

voordat de omgeving klaar staat voor 

facturatie. Als de koppelingen actief 

zijn geeft u aan wanneer de informatie 

aan de ouders moet worden 

verzonden en met welke begeleidende 

tekst. Op de door u gewenste datum 

verzorgt de VGS de verzending naar 

de ouders en verzorgers en heeft u 

inzicht in de voortgang en ontvangst 

van de betalingen. Daarbij zullen 

wij indien nodig twee keer een 

betalingsherinnering vanuit WIS 

Collect verzenden.

Wilt u voor de facturatie van het schoolreisje dit voorjaar al gebruik 

maken van onze diensten? Vraag dan snel een offerte aan!


