
AANMELDINGSFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG DE BOLSTER

Naam ouders:
Adres:
Postcode/woonplaats:
E-mailadres

Voornaam 1e kind:
Achternaam:
Geboortedatum:
Naam klas:

Voornaam 2e kind:
Achternaam:
Geboortedatum:
Naam klas:

Voornaam 3e kind:
Achternaam:
Geboortedatum:
Naam klas:

Eventuele bijzonderheden:
Deze informatie wordt indien nodig voor de

veiligheid van uw kind (beknopt) vermeld op

de aanwezigheidslijst van uw locatie. 

Bereikbaarheid ouders tijdens de Tussenschoolse opvang
Wilt u in volgorde aangeven wie wij kunnen bellen indien dat nodig is.
(1e nummer zullen wij als eerste bellen, doorhalen wat niet van toepassing is.)

Telnr.1.
Telnr.2.
Telnr.3.

TSO tijdens gehele schooljaar            Flexibele Opvang
Op welke dag(en):
 Maandag  Flexibele Opvang
 Dinsdag
 Donderdag
 Vrijdag

Betaling via Automatische Incasso
Voor de betaling maakt u altijd gebruik van de automatische incasso. U dient daarvoor het formulier op de volgende pagina in
te vullen en met de inschrijving op te sturen of af te geven.

 
Ondertekening 
Door ondertekening verklaart u de Privacy Policy TSO van Kindercentrum 't Kasteeltje gelezen te hebben en gaat hiermee 
akkoord. U vindt deze policy op www.t-kasteeltje.nl onder het kopje formulieren.
 
Verklaring voor gelezen en akkoord: 
           Privacy Policy TSO
                                                                                     Handtekening 

       

 
 
DIT FORMULIER GRAAG INLEVEREN OP UW SCHOOL OF OPSTUREN NAAR DE ADMINISTRATIE TSO

 
 
 
Administratie Stichting TSO ’t Kasteeltje | Kempenlandstraat 1 | 5262GK | Vught | tso@t-kasteeltje.com | 073-6841160



FORMULIER VOOR AUTOMATISCHE INCASSO STICHTING TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Naam : St. Tussenschoolse opv. Vught / St.M’gestel
Adres : Kempenlandstraat 1
Postcode : 5262 GK Plaats : Vught
Land : Nederland Incassant ID : NL80ZZZ172100120000

Voornaam 1e kind :
Achternaam :

Voornaam 2e kind :
Achternaam :

Voornaam 3e kind :
Achternaam :

Incasso Gegevens
Naam rekeninghouder :
Adres :
Postcode : Plaats :
Land (indien anders dan Nederland) : Bank Identificatie (BIC)* :

* Geen verplicht veld bij NL IBAN

Bankrekeningnummer [IBAN] :

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Tussenschoolse opvang Vught / St-Michielsgestel
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens facturen
tussenschoolse opvang en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Stichting Tussenschoolse opvang Vught / St-Michielsgestel .
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Door ondertekening verklaart u de Privacy Policy van Kindercentrum 't Kasteeltje gelezen te hebben en gaat hiermee akkoord. 
U vindt deze policy op www.t-kasteeltje.nl onder het kopje formulieren.

Ondertekening
Plaats          :
Datum          :
Handtekening          :

Verklaring voor gelezen en akkoord:
        Privacy Policy                                                                         Handtekening

Regeling Automatische Incasso
Betaling geschiedt per automatische incasso.
Een automatische incasso kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door dit formulier in te vullen, te
ondertekenen en op te sturen naar de administratie van Stichting Tussenschoolse opvang ’t Kasteeltje.
Deze overeenkomst voor automatische incasso stopt automatisch bij het beëindigen van het contract met
Stichting Tussenschoolse opvang Vught / St-Michielsgestel.
Bij een eerste afschrijving of bij een afwijkend te incasseren bedrag ontvangt u uiterlijk 5 dagen van te voren een factuur waarop
u geïnformeerd wordt over het af te schrijven bedrag en de datum van afschrijving.

DIT FORMULIER GRAAG INLEVEREN OP UW SCHOOL OF OPSTUREN NAAR DE ADMINISTRATIE TSO
Administratie Stichting TSO ’t Kasteeltje | Kempenlandstraat 1 | 5262GK | Vught | tso@t-kasteeltje.com | 073-6841160

Doorlopende machtiging S€PA
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