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INSCHRIJFFORMULIER
Tussen Schoolse Opvang

Dit formulier s.v.p. dubbelzijdig uitprinten

Persoonlijke gegevens kind:

NAAM SCHOOL : …………………………………………………………..
Achternaam kind

: …………………………………………………………

Geslacht*

:

J / M

Voornaam

: …………………………………………………………

Geb. datum

:

-

Adres

: …………………………………………………………

PC & Woonplaats

: …………………………………………………………

Telefoonnummer

: ……………………… - ………………………………

Groep*

:0/1/2/3/4/5/6/7/8

-

-

a/b/c/d/e/f /g/h

* : omcirkel wat van toepassing is

Gegevens ouders/verzorgers:

Ouder 1:

Ouder 2:

Voornaam

: …………………………………………………

………………………………………………………………

Achternaam

: …………………………………………………

………………………………………………………………

Mobiele nr.

: ………… - ………………………………….

………… - …………………………………………………

E-mail adres : ……………………………………………………………… @………………………………......……………
Diversen:
Is uw kind reeds bij Snoopy in de kinderopvang geplaatst?
Ja / Nee
Heeft u voor uw kind een WA-verzekering?
Ja / Nee
Zijn er bijzonderheden te melden over uw kind? (allergie / eetgewoonte):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gaarne uw wens aankruisen;
Ο
Wij wensen een abonnement voor Tussen Schoolse Opvang op de volgende dagen;
Maandag

Dinsdag

Abonnement ingaande vanaf:
Ο

Donderdag

…… - …… - ………

Wij wensen af en toe Tussen Schoolse Opvang en gaan dit afnemen via een digitale
strippenkaart van 10 strippen. Telkens wanneer de strippenkaart volledig gebruikt is wordt
er automatisch een nieuwe strippenkaart aangemaakt waarvan u een factuur ontvangt per
e-mail. De strippenkaart blijft geldig t/m groep 8. Indien het kind de school verlaat zullen
de restant strippen niet worden gerestitueerd.
Z.O.Z.
Werk & zorg combineren? Snoopy denkt graag met u mee!

Kosten:
Abonnement
Strippenkaart

€ 2,20 per keer
€ 2,45 per keer

Een of meerdere vaste dagen per week
Digitaal 10 strippen: € 24,50

Facturen & SEPA/Betaling: Op/rond iedere 10e van de maand ontvangt u per email een
factuur van de voorafgaande afgesloten maand. Snoopy werkt uitsluitend op basis van een
doorlopende automatische incasso. De factuur wordt op de 16e van iedere maand automatisch
geïncasseerd.
De terugboektermijn is 8 weken. Indien de automatische incasso niet is gelukt of wordt
teruggeboekt zal € 3,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. (De
aanmaningskosten bedragen € 20)
IBAN nummer

: ………………………………………………..BIC …………………

Deze rekening staat ten name van : …………………………………………..……………….……………
Email adres voor factuur

: …………………..………………..……@…………………………

Bij het ondertekenen van dit inschrijfformulier bent u op de hoogte en gaat u akkoord met de
overblijfregels welke zijn opgenomen in het overblijfreglement waarvan u de inhoud op de website
van de school kunt lezen.
Datum:

……… - ……… - ………

Handtekening: ………………………………………

Dit inschrijfformulier, vóór aanvang van TSO, opsturen aan:
Kinderopvang Snoopy B.V., t.a.v. TSO Administratie, Acacialaan 50, 2451 XZ Leimuiden
Tel. 0172 – 500512 / tsoadministratie@kinderopvangsnoopy.nl

Werk & zorg combineren? Snoopy denkt graag met u mee!
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