EDUGO SCHOLENGROEP
SECUNDAIR ONDERWIJS

SCHOOLRESTAURANT

Bewaar deze brief met uw
PERSOONLIJKE codes
zorgvuldig

www.edugo.be

OGM-code: ***000/0057/02020 ***
Code 1/Firmacode = EDU9041
Code 2/Eerste klantencode = 00000123456
Code 3/Tweede klantencode = 000000987654
Geachte ouders van Janssens Jan

klas: 2A34 MEB
Nr. kaart : 01800400

De betaalkaart van het schoolrestaurant kan enkel via overschrijving opgeladen worden op
rekeningnummer BE53.7310.2533.4553 van vzw KSO EDUGO schoolrestaurant.
Daarvoor heeft u een OGM-code (Overschrijving met Gestructureerde Mededeling) nodig die u
bovenaan deze brief vindt. Gelieve bij elke overschrijving deze code te vermelden. U houdt het best
rekening met een drietal werkdagen (weekenddagen niet meegerekend) vooraleer de
bankverrichting voltooid is. De ontvangen stortingen worden dagelijks verwerkt.
U kunt ook via de website www.CLICK4FOOD.be steeds het saldo van de betaalkaart raadplegen,
evenals de laatste 20 verrichtingen. Hiervoor gebruikt u de codes u bovenaan deze brief vindt. De
handleiding voor het inloggen en/of registreren vindt u op de website van EDUGO onder de rubriek
schoolrestaurant.
Ter herinnering: de prijzen van de middagmaaltijden in het schoolrestaurant:
Soep
€ 0,60
Groenteschotel
€ 2,40
Dagschotel warm/koud
€ 3,90
Dessert
€ 0,60
Frisdrank
€ 1,10
All-in
€ 6,10
Op het overzicht wordt melding gemaakt van:
- dagschotel
- dagschotel +1: dagschotel warm/koud samen met ofwel een drankje, dessert of soep
- dagschotel +2: dagschotel warm/koud met drankje en dessert
- all-in: dagschotel, drankje, dessert en soep.
Via overschrijving of doorlopende opdracht kan u het saldo aanzuiveren. Wie dit wenst, wordt via
e-mail verwittigd als het saldo ontoereikend is.
Na vrijdag 07 september 2018 laten we geen negatief saldo meer toe. Dit betekent dat uiterlijk op
maandag 9 september 2018 het saldo op de betaalkaart voldoende moet zijn. Een maaltijd kan enkel
betaald worden met een kaart met een positief saldo. Gelieve het saldo dus tijdig aan te zuiveren.
Bij eventuele problemen kunt u terecht bij dhr. Luc Knippenberg op het telefoonnummer
09/255 91 22.
Met vriendelijke groeten
Luc Knippenberg
Verantwoordelijke schoolrestaurant

