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Ondergetekende geeft hierbij zijn/haar kind op voor de tussenschoolse opvang (tso) bij Kindcentrum Amby
gebruik van de tso op de volgende vaste dagen:
Mijn kind maakt vanaf

I Maandag

tr Dinsdag tr Donderdag Ë

Vrijdag

à € 1,80 per dag

Ats uw kind niet op vaste dagen van de tso gebruik maakt, kunt u kiezen voor incidentete opvang (af en
toe). Deze opvang is duurder. U kunt ook van beide gebruik maken. Zie de toetichting op de achterzijde.

tr

5x lncidenteel

f] 10x lncidenteel I

20x lncidenteel

à € 2,30 per dag

Naam ouder{s):

Achternaam kind

Voornaam kind
Geb.

datum:

:

M/V

Groep:_

Naam leerkracht:

Straat
Postcode
l

Huisnr.:
Ptaatsnaam

:

et. pnve

Tet. werk

:_Mobiel

nummer: 0ó

E-maiI adres

schrijven aub)

Geeft u toestemming voor het ptaatsen van foto's van uw kind op MijnKinderstralen?

tr

Ja

fl

Nee

Medische of overige bijzonderheden van uw kind (dieet, allergie, handicap enz.):

n

De ouder(s) staat/staan ingeschreven ats Overbtijfmedewerker

Betaling:
Door uw betating bouwt u een tegoed op voor het gebruik van de tso. ledere keer dat uw kind hiervan
gebruik maakt, worden de kosten van het tegoed afgeschreven. Het overgebleven tegoed wordt in
mindering gebracht op het eerstvolgende af te schrijven bedrag van de votgende incasso.
Bij structurele opvang (rege{matig} wordt het tweemaandetijks te betalen bedrag bepaatd op basis van
het opgegeven gebruik minus de ons bekende vakanties.
Bij incidentete opvang wordt minimaal € 10,75 (5x opvang) in rekening gebracht. Pas indien uw tegoed
1 of minder is, wordt hetzetfde bedrag afgeschreven, zodat u aLtijd een tegoed heeft.
Wijzigingen in de tso kunnen uitsluitend via MijnKinderstraten worden doorgegeven.
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Kinderstralen
Sêwoon een wcrm nest

Door ondertekening van dit formutier geeft u toestemming aan Kinderstralen B.V. om doorlopende incassoopdrachten (SEPA) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de kosten voor
de tussenschoolse opvang (tso) en aan uw bank om doortopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Kinderstralen B.V. met lncassant lD: N158222302094140000.
Rekeninghouder
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Rekeningnummer [BAN] : NL

Datum

tekeníng

:

:

Door ondertekening van dít formuller verklaart u zich akkoord met de Voorwaarden ten behoeve von de tso,
lndíen niet akkoord met afschríJving kan binnen I weken een verzoek tot terugboeking bij uw bank worden ingediend. lntrekkíng van de
mochtiging díent tijdíg schriftelijk te worden gericht aan Kinderstralen B.V.
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