
Overeenkomst Tussen Schoolse Opvang De Linge

Deze overeenkomst na ondertekening afgeven op De Borgwal

Gegevens kind

Voornaam en achternaam

Geboortedatum

Geslacht 0 Jongen                                    0 Meisje

Naam basisschool Daltonbasisschool De Borgwal

Groep

(medische) Bijzonderheden

Zijn er bijzonderheden over uw kind, de

thuissituatie, de tussenschoolse opvang of

anderszins?

Gewenste ingangsdatum TSO
 

Gegevens ouders/verzorgers

Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2

Voorletter(s) en achternaam

0 Man 0 Vrouw 0 Man 0 Vrouw

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer privé

Telefoonnummer werk

Telefoonnummer mobiel

E-mailadres

Noodnummers

In dringende gevallen zijn

bereikbaar:

Naam Telefoonnummer

1

2

Tussenschoolse Opvang De Linge, Polseweg 13, 6851 DA  Huissen



Op deze pagina kunt u aangeven van welke vorm van opvang u gebruik wilt maken. Het is

mogelijk om een combinatie van onderstaande vormen af te nemen.

Soort abonnement:

Ik sluit eerder genoemd kind het volgende tussenschoolse opvang af:

TSO vast

3 dagen per week 0 maandag 0 dinsdag 0 donderdag 0 vrijdag

2 dagen per week 0 maandag 0 dinsdag 0 donderdag 0 vrijdag

1 dag per week 0 maandag 0 dinsdag 0 donderdag 0 vrijdag

TSO flexibel

0 Strippenkaart 10 stuks (€ 37.90)

0 Strippenkaart 25 stuks (€ 94,75)

Prijs

In 2023 zijn de tarieven. TSO vast: € 3.09 per keer. TSO flexibel: € 3,79 per keer.

Betalingswijze

Tussenschoolse Opvang Stichting De Linge maakt gebruik van automatische incasso vooraf. Hierbij

geeft u toestemming voor deze wijze van incasso. De facturering  van Tussenschoolse Opvang vindt

vier maal per jaar plaats. Bij automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag rond 5 januari,

april, juli en oktober, van uw rekening afgeschreven. Bent u het niet eens met de afschrijving dan

kunt u deze altijd door uw bank binnen 30 dagen laten terug storten.

Incassomachtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Kinderopvang De Linge

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te

schrijven, wegens afname van Tussen Schoolse Opvang en uw bank om doorlopend een bedrag van

uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ondergetekende:

Incasseren gaat in op het van moment van plaatsing tot aan het moment van vertrek of afmelding

van uw kind.

IBAN Bank-/Gironummer

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Datum

Handtekening

Ondertekening

De ouder/verzorger verklaart door ondertekening dat alle ingevulde informatie juist en volledig is

en dat er geen bijzonderheden zijn of informatie is over het kind, de thuissituatie of anderszins, die

de ouder/verzorger redelijkerwijs moet mededelen teneinde Stichting Kinderopvang De Linge in

staat te stellen haar werk deugdelijk uit te voeren, in de breedste zin van het woord.

Ondertekening ouders/verzorgers

Datum en plaats………………………………………………………

Handtekening:……………………………………….………………

Tussenschoolse Opvang De Linge, Polseweg 13, 6851 DA  Huissen


