Inschrijfformulier TSO
Ondergetekende wil graag met ingang van ….......……….........zijn/haar kind gebruik laten maken van de
tussenschoolse opvang (TSO) op GBS De Zaaier.
Het inschrijfformulier dient als contract voor de TSO. Bij ondertekening van dit formulier tekenen jullie ook
voor de algemene voorwaarden. Dit contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot het einde van de
schoolloopbaan van het kind, tenzij de TSO wordt opgezegd of gewijzigd wordt. Opzeggingen en wijzigingen
kunnen jullie tot 1 maand van te voren schriftelijk aangeven bij de TSO - coördinator.
Naam kinderen:
Geboortedatum:
Groep(en):
Ouder(s)/verzorger(s):
BSN ouder(s) / verzorger(s)
Adres en postcode:
E-mailadres:
Privé tel.nr.:
Telefoonnr. in geval van nood:
Vaste dagen:

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag
Ο
Ο
Ο
Ο
………. keer per maand
O 15 strippen
O 30 strippen

Frequentie bij flexibel
Strippenkaart

Flexibel
Ο

Medische bijzonderheden (waarvan de TSO-medewerker op de hoogte moet zijn).
Bijvoorbeeld: allergie, medicijngebruik, bijzonderheden in het gedrag)
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Wil één van jullie mee helpen als TSO-medewerker?

O Ja

O Nee

Ouders/verzorgers geven toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en/of video materiaal door
CKO de Herberg. Bijvoorbeeld voor de website en/of de nieuwsbrief. O ja / O nee

Datum

…………..

CKO De Herberg B.V.
KVK 50442090

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Kroonpark 18
6831 GV Arnhem

026-213644
NL18INGB0002335844

……………………………..

www.christelijkekinderopvang.nl
info@christelijkekinderopvang.nl

De facturen van CKO De Herberg dienen via automatische incasso betaald te worden.
Graag zie ik dit formulier zo spoedig mogelijk terug.
Met vriendelijke groet,
Annelies Assink (TSO - coördinator) en Trudy van Pijkeren (Directeur CKO De Herberg)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
Naam incassant
CKO De Herberg B.V.
Adres

Kroonpark 18

Postcode/Woonplaats

6831 GV Arnhem

Land

Nederland

Kenmerk machtiging
(in te vullen door de Herberg)
Incassant ID

NL44ZZZ504420900000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Christelijke Kinderopvang Organisatie (CKO)
De Herberg om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven, en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Christelijke Kinderopvang Organisatie (CKO) De Herberg.
Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Land
IBAN
Tenaamstelling bankrekening t.n.v.
Bank Identificatie (BIC)
Plaats en datum
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Datum:

…………………….

CKO De Herberg B.V.
KVK 50442090

Handtekening: ……………..………………………..

Kroonpark 18
6831 GV Arnhem

026-213644
NL18INGB0002335844

www.christelijkekinderopvang.nl
info@christelijkekinderopvang.nl

