Inschrijfformulier 2020/2021
Tussenschoolse opvang de Leiboom
Naam school

Groep

Plaats

Persoonsgegevens (één formulier per kind gebruiken)
Roepnaam kind
Achternaam
Geboortedatum

jongen

meisje

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon thuis

Mobiel

Burgerservicenummer kind
Heeft je kind al eerder gebruik gemaakt van tso?

nee

ja, op welke school?

Heb je op dit moment bij ons een ander kind op de tso?

nee

ja, op welke school?

Maakt je kind gebruik van de bso?

nee

ja, welke bso?

Ouder / verzorger 1
Naam

Voorletters 		

Telefoon werk

Mobiel

dhr

mw

dhr

mw

E-mail
Burgerservicenummer

Geboortedatum

Naam

Voorletters 		

Telefoon werk

Mobiel

E-mail
Burgerservicenummer

Gegevens gewenste plaatsing
Gewenste plaatsingsdatum (dag/maand/jaar invullen)

www.smallsteps.nl

Geboortedatum

zie verder op de achterzijde.

Ouder / verzorger 2

Abonnement
Het abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 schoolweken) en loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Je betaalt
niet voor vakanties. Let op: De kosten van de tussenschoolse opvang worden vooruit automatisch geïncasseerd,
verdeeld over tien maanden (met uitzondering van juli en augustus). Beide partijen zijn zonder rechterlijke
tussenkomst bevoegd deze overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De plaatsing kan worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Deze bepalingen bij opzeggingen gelden ook voor gedeeltelijke
opzeggingen.
Je kiest voor een abonnement op de volgende dagen:
maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

incidenteel

Overzicht tarieven
1 dag per week: € 11,83 (per maand o.b.v. 40 schoolweken)

4 dagen per week: € 47,32 (per maand o.b.v. 40 schoolweken)

2 dagen per week : € 23,66 (per maand o.b.v. 40 schoolweken)
3 dagen per week: € 35,49 (per maand o.b.v. 40 schoolweken)

extra dag: € 3,76 (per keer)

Contractgegevens
Hierbij schrijven wij ons kind in voor tussenschoolse opvang. Tevens verklaren wij middels dit formulier akkoord
te gaan met de algemene voorwaarden voor tussenschoolse opvang op school. Deze kun je opvragen bij de tsocoördinator van de school van je kind.
Naam ouder / verzorger 1

Naam ouder / verzorger 2

Handtekening ouder / verzorger 1

Handtekening ouder / verzorger 2

Dit inschrijfformulier kun je ingevuld inleveren bij de tso-coördinator van de school van je kind. Voor vragen of het
doorgeven van wijzigingen kun je tevens contact opnemen met je tso-coördinator.
Naam tso-coördinator
Handtekening tso-coördinator

Automatisch incasso
Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Smallsteps bv om doorlopend incasso-opdrachten
te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven. Je geeft toestemming aan je bank om
doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Smallsteps bv.**
Gegevens incassant: Smallsteps bv Afdeling Debiteuren, Antwoordnummer 1102, 7550 VB Hengelo, Nederland,
Incassant-id: NL71ZZZ609019340000
Naam rekeninghouder
Plaats
IBAN (rekeningnummer)
Datum

Handtekening rekeninghouder

** Dit is conform de algemene voorwaarden voor tussenschoolse opvang op school, deze kun je opvragen bij
de tso-coördinator van de school van je kind. Als je het niet eens bent met een afschrijving dan kun je deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

www.smallsteps.nl

