TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) DE ARK
Betreft Naam :……………………………………………………………………………….…………….groep………
…………………………………………………………………….………………………..groep………
……………………………………………………………………………………………..groep………

□ 1E AANMELDING
Dagen:

kosten overblijf zie achterzijde !

□ maandag

□ dinsdag

vult u ook de achterzijde in!

□ donderdag

□ vrijdag

Gewenste ingangsdatum:…01-……………………………………………………………………...…………
Telefoonnummers: 1:………………………………………..Van:……………………………………………
2:………………………………………..Van:……………………………………………
3:………………………………………..Van:……………………………………………
Allergisch voor/dieet: …………………………………………………………………………………...….…...

□ WIJZIGING kosten overblijf zie achterzijde! vult u ook de achterzijde in!
□ Aanmelding broertje/zusje:
Gewenste ingangsdatum: …01-…………………….
Naam…………………………………………………………………………………………………..groep………...
Broertje/Zusje van……………………………………………………………………………………………………...

□ Nieuwe dagen:

□ maandag

□ dinsdag

□ donderdag

□ vrijdag

□ Nieuw bank/giro nummer:………………………………………tnv.....………………………………..…………….
□ OPZEGGEN
Ondergetekende zegt hierbij met ingang van …01-………………………… de verstrekte incassomachtiging op.
Naam en voorletters

:

………………………………………………...

Woonplaats

:

…………………………………………………

Datum

:

…………………………………………………

Handtekening

:

…………………………………………………

stichting voor protestants-christelijk, rooms-katholiek en oecumenisch onderwijs
postbus 58 . 1110 AB Diemen . telefoon 020-7531144 . e-mail info@spiritbasisscholen.nl.
www.spiritbasisscholen.nl . k.v.k. 32112275 . ING 66.37.25.380
Invullen door administratie. Kopie

Overblijfcoordinator ja/nee

Paraaf M. van den Hengel…………………………

MACHTIGING INCASSO
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
Stichting Spirit
Postbus 58
1110 AB DIEMEN
Rabobank rekeningnummer NL29RABO015.32.28.008 tnv Spirit, inz. De Ark overblijf
Om vanaf heden bedragen van zijn/haar bank/girorekening af te schrijven wegens:
Gebruik van de TSO voorziening op De Ark te Diemen. e.e.a. conform de voorwaarden en tarieven zoals deze
gelden voor de TSO op De Ark.

ABONNEMENT
€ 9,00 op basis van 1 dag per week per kind
€ 18,00 op basis van 2 dagen per week per kind
€ 27,00 op basis van 3 dagen per week per kind
€ 36,00 op basis van 4 dagen per week per kind

Aantal kinderen:…………………….
Aantal kinderen:…………………….
Aantal kinderen:…………………….
Aantal kinderen:…………………….

Totaal verschuldigd maandbedrag:€………………………………………………………………………………..

Bank/gironummer:…………………………………………TNV..…………………………….……..
Naam en Voorletter:…………………………………………………………………………………..
Adres en Postcode:…………………………………………………………………………………..
Woonplaats:……………………………………………………………………………………….…..
Datum:…………………………………………………………………………….…………………...
Handtekening:……………………………….…………………………………………………………

Ondergetekende is beken met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar
giro/bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.
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Overblijfcoordinator ja/nee
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