NIEUW: betaal schoolrekeningen makkelijk en veilig
Beste ouders,
Vanaf deze maand bieden we een nieuwe, innovatieve manier aan om
schoolrekeningen te betalen. We werken hiervoor samen met betaalprovider POM.
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Wat is POM (Peace Of Mind)?
POM is een innovatieve betaalprovider die samenwerkt met alle Belgische banken, met
Bancontact en tevens een rechtstreekse connectie heeft met de banking apps van de 4
grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, en KBC).
Papieren facturen betaalt u eenvoudigweg door een foto te nemen van de factuur.
PDF facturen kan u forwarden of opladen naar POM.
Meer info op www.pom.be.
Vanaf vandaag worden de leerlingenrekeningen digitaal verstuurd. U zal de rekening als
bijlage in een e-mail ontvangen. Het e-mailbericht bevat een betaalknop waarmee u de
rekening snel en eenvoudig kan betalen. U kan hiermee dus makkelijk en veilig betalen
zonder dat u de mededeling e.d. moet overtypen. Onze administratie kan de betalingen
gemakkelijker opvolgen in de boekhouding, onnodig opzoekwerk wordt daardoor vermeden.
U kan zelf uw betalingsverkeer thuis vereenvoudigen door gebruik te maken van de POMapp, die gratis beschikbaar is voor iPhone en Android toestellen. Met POM kan u facturen
snel en eenvoudig verwerken. U kan papieren facturen scannen en betalen, elektronische
facturen ontvangt u rechtstreeks in POM op uw GSM of i-pad, ook onze schoolrekeningen. Zo
hebt u één app voor al uw facturen. Hoe werkt het nu concreet?
1. Download en installeer de POM-app via de Google Play Store of de App Store.
2. Registreer door de achterkant van uw identiteitskaart te scannen of door handmatig

uw gegevens in te vullen.
3. Ga naar “Connect To Pay” en klik éénmalig op “Count-e” (ons boekhoudpakket).
4. Stel éénmalig uw archiveringsvoorkeur in (e-mail, Dropbox of Google Drive), alle

facturen en schoolrekeningen worden dan automatisch voor u gearchiveerd.
5. Klaar! Verwerk nu de eerste factuur met de ingebouwde scanner of forward een PDF

naar de app.
Met vriendelijke groeten,
De schooldirectie

