Geachte ouders/verzorgers
In het nieuwe schooljaar zal Eigenwijze kinderopvang de Tussenschoolse Opvang over gaan nemen.
Zoals u wellicht al gewend was ontvangt u nu ook een inschrijfformulier voor het schooljaar 20172018.
De tarieven voor komend schooljaar zijn verlaagd naar € 2,60 exclusief drinken per dag of € 2,65
inclusief drinken per dag.
Wij willen u verzoeken de betalingsregeling en de voorwaarden goed te bewaren.
Het inschrijfformulier 2017-2018 kunt u inleveren op het kantoor van Eigenwijze kinderopvang op
KC de Matrix of bij de TSO coördinator (aanwezig op maandagochtend, dinsdagochtend en
donderdagochtend bij de balie bij de kleutergroepen voor aanvang schooltijd).

De uiterste inleverdatum is donderdag 15 juni 2017.
Een aantal belangrijke dingen op een rijtje!
Uw kind(eren) gaan aankomend schooljaar 2017-2018 gebruik maken van de
Tussenschoolse Opvang:












U dient elk jaar een nieuw inschrijfformulier in te vullen
Dit vanwege het feit dat wij elk jaar opnieuw een handtekening en een akkoord van u nodig
hebben i.v.m. de automatische incasso (deze is steeds maar een schooljaar geldig), maar met
name omdat wij dan zeker weten dat uw gegevens up to date zijn.
U kunt drie kinderen op één inschrijfformulier invullen.
Op het inschrijfformulier vragen wij u bij: Telefoon werk + mobiel nr. verzorger 1/verzorger 2
uw telefoonnummer in te vullen. Bij calamiteiten wordt verzorger 1 als eerste gebeld.
Deelname aan de Tussenschoolse Opvang kan pas plaatsvinden wanneer u het originele
inschrijfformulier en het incassoformulier volledig ingevuld, ondertekend en tijdig ingeleverd
heeft. Dit geldt zowel voor het afnemen van abonnementen als bij het gebruik van een
strippenkaart.
Niet volledig ingevulde formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen.
Ook wanneer uw kind maar een enkele keer gebruikt maakt van de TSO willen wij graag een
volledig ingevuld inschrijfformulier .U kunt hiervoor een strippenkaart aanschaffen bij de
coördinator van TSO de Matrix of het bedrag per bank overmaken. Kiest u voor het laatste
dan graag de naam en achternaam van uw kinderen vermelden.
De uiterste inleverdatum voor schooljaar 2017-2018 is: 15 juni (15-6-2017).
Bij formulieren die ná deze datum ingeleverd worden berekenen wij € 5,00
administratiekosten. Wanneer u het formulier inlevert na deze datum bent u niet zeker van
plaatsing. U krijgt een e-mail op het moment dat uw inschrijfformulier is verwerkt. Vanaf dat
moment kan uw kind gebruik maken van de TSO.

Uw kind: onze zorg:
Dat uw inschrijfformulier tijdig binnenkomt is natuurlijk belangrijk voor onze organisatie.
Nog belangrijker is, dat uw kind zich bij ons veilig en vertrouwd voelt en lekker in zijn of haar vel zit
Wanneer er bijzonderheden zijn die van belang kunnen zijn voor het welbevinden van uw
zoon/dochter tijdens de TSO of als uw zoon/dochter baat heeft bij een bepaalde aanpak willen wij
daar graag door u van op de hoogte gebracht worden.
U kunt dit per e-mail aan ons doorgeven en/of vermelden op het inschrijfformulier.
Wij gaan natuurlijk heel zorgvuldig met deze informatie om. Mocht u liever een van ons persoonlijk
spreken dan kunt u bellen met Sandra Mariman.
Met vriendelijke groet
Namens EIGENWIJZE kinderopvang
Sandra Mariman
073- 631 21 06 of 073 – 851 99 95
sandra@eigenwijzekinderopvang.nl

Betalingsregeling 2017-2018
Voor betaling van het overblijven worden door EIGENWIJZE Kinderopvang de volgende
betalingssystemen gehanteerd:
1. Betaling via strippenkaarten
Inschrijvingen voor het gebruik maken van een strippenkaart dienen vóór 15 juni 2017 per kind
te worden afgesloten voor het schooljaar 2017-2018.
Op een strippenkaart zitten 5 strippen, deze kunnen per gezin aangeschaft worden.
Een strippenkaart kan tegen contante betaling worden gekocht bij de coördinator van de TSO.
De coördinatie beheert uw strippenkaart, deze kaart blijft dus op school.
De strippenkaarten zijn één volledig schooljaar geldig maar kunnen (mits er geen prijsverhoging
plaats vindt) meegenomen worden naar een volgend schooljaar.
Indien er een prijsverhoging plaatsvindt hoeft, alleen het verschil van nog niet gebruikte strippen
bijgelegd te worden.
2. Betaling via jaarabonnement
Voor kinderen die structureel overblijven (is minimaal 1 keer per week op een vaste dag) kan
betaling uitsluitend via een abonnement worden voldaan.
Bij onregelmatig werk van ouder(s) en/of verzorger(s) kan in overleg ook een abonnement
afgesloten worden.
De abonnementen dienen vóór 15 juni 2017 per kind te worden afgesloten
voor het schooljaar 2017-2018.
 Kinderen die tussentijds instromen kunnen alsnog een abonnement nemen.
Hiervoor wordt een aangepast tarief berekend.

Opzeggen:
EIGENWIJZE kinderopvang hanteert een opzegtermijn van 1 maand. U dient dit schriftelijk te
doen. U kunt hiervoor een mail sturen naar: info@eigenwijzekinderopvang.nl .
Op deze manier kunnen wij het snel en correct afhandelen.

De kosten voor de verschillende betalingsvormen zijn voor het
schooljaar 2017-2018 als volgt vastgesteld:
Strippenkaart: € 15,00 (incl. drinken)

Jaarabonnement per kind/per jaar: (schooljaar bestaat uit 39 schoolweken)
incl. drinken
excl. drinken
1 dag:
€ 103,35
€ 101,40
2 dagen:
€ 206,70
€ 202,80
3 dagen:
€ 310,05
€ 304,20

Denkt u er aan dat u zowel het inschrijfformulier als het incassoformulier met zwarte of
donkerblauwe pen invult.
Het origineel ondertekende formulier kunt u inleveren op het kantoor van Eigenwijze
kinderopvang op KC de Matrix of bij de coördinator van de TSO.
U kunt de formulieren ook per post versturen.
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Deelname en betalingsvoorwaarden 2017-2018
1. Deelname kan pas plaats vinden wanneer ouder(s) en/of verzorger(s) het originele
inschrijfformulier en het incassoformulier volledig ingevuld, ondertekend en tijdig ingeleverd
hebben zoals beschreven bij de betalingsregeling. Dit geldt zowel voor het afnemen van
abonnementen als strippenkaarten.
2. Bij het later inleveren van het inschrijfformulier dan de aangegeven datum, komt uw aanvraag
op een wachtlijst. Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen dan, bij aanvang van het schooljaar
geen gebruik maken van de Tussenschoolse Opvang, maar pas vanaf het moment dat het
formulier in behandeling is genomen. U ontvangt hier bericht van per e-mail.
3. Abonnementen kunnen alleen afgenomen worden als ook het originele formulier voor
automatische incasso volledig ingevuld en met blauwe/zwarte pen ondertekend is.
4. Ouder(s) en/of verzorger(s) die incidenteel gebruik willen maken van de Tussenschoolse
Opvang en gebruik maken van een strippenkaart kunnen dit aangeven op het
inschrijfformulier.
5. Betaling van strippenkaarten kan contant op de daarvoor aangegeven dagen en tijdstippen.
6. Strippenkaarten kunnen ook betaald worden via de bank.
IBAN-nummer NL69RABO0175449309 ten name van Dribbel BV o.v.v.: TSO-opvang, naam
en achternaam kind.
7. Betaling van abonnementen kan alleen geschieden via automatische incasso.
8. Bij de keuze voor een abonnement krijgen ouder(s) en/of verzorger(s) altijd een factuur.
9. Bij de keuze voor incasso in één termijn wordt er 2,5% korting berekend over het volledige
factuurbedrag. De korting is alleen mogelijk bij een volledig jaarabonnement,
10. Bij het niet aangeven van termijnen op het inschrijfformulier wordt dit in de administratie
automatisch op 1 termijn gezet. Bij het later wijzigen hiervan worden administratiekosten
berekend.
11. De te incasseren bedragen worden afgeschreven in de volgende maanden:
O Betaling in 1 termijn:
- eind augustus (voor aanvang schooljaar)
O Betaling in 12 gelijke termijnen:
- rondom de 20e van dezelfde maand,
12. Alle adv-dagen of vrije vrijdagen zijn verrekend in de factuur.
13. Alle, vooraf vastgestelde vakantiedagen zijn verrekend in de factuur.
14. Alle vrije dagen die niet vooraf vastgesteld zijn door de basisschool, worden doorberekend,
maar kunnen binnen een termijn van vier weken ingehaald worden.
15. Ouder(s) en/of verzorger(s) hebben recht op teruggave van abonnementsgeld bij langdurige
afwezigheid, mits kinderen (vooraf) tijdig afgemeld zijn.
16. Kinderen kunnen bij tijdig afmelden door ouder(s) en/of verzorger(s) een dag inhalen. Dit kan
alleen binnen een termijn van vier weken na afmelding.
17. Afmelden dient te geschieden vóór 9.00 uur op de dag dat u gebruik wilde maken van de
Tussenschoolse Opvang. Bij te laat of niet afmelden worden de kosten voor het gebruik van
de Tussenschoolse Opvang doorberekend. Afmelden kan via: 073 – 851 99 95.
18. Ouder(s) en/of verzorger(s) hebben recht op restitutie van abonnementsgeld bij tussentijds
stoppen van het abonnement. Dit dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan door een email te sturen naar: info@eigenwijzekinderopvang.nl .
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INSCHRIJFFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG
SCHOOLJAAR 2017-2018
Inleveren bij de TSO-coördinator of op kantoor Eigenwijze
kinderopvang bij KC de Matrix

Ondergetekende meldt hierbij het onderstaande kind(-eren) aan voor het overblijven
OP:

Kindcentrum de Matrix

1.Naam kind:

Geboortedatum:

J/M

Geboortedatum:

J/M

Geboortedatum:

J/M

Gaat volgend schooljaar (2017-2018) naar groep:
2.Naam kind:
Gaat volgend schooljaar (2017-2018) naar groep:
3.Naam kind:
Gaat volgend schooljaar (2017-2018) naar groep:
Meisjesnaam moeder:
Straatnaam + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Telefoon thuis:
E-mailadres:
Telefoon werk + mobiel nr. verzorger 1 :

M/V
(omcirkelen wat van toepassing is)
M/V
(omcirkelen wat van toepassing is)

Telefoon werk + mobiel nr. verzorger 2:

(Het is voor ons van belang dat wij iemand kunnen bereiken tijdens de Tussenschoolse Opvang)
In nood bellen met:

telefoon:

Naam huisarts:

telefoon:

Naam tandarts:

telefoon:

Ons assortiment drinken bestaat uit:
O verse melk O thee O aanmaaklimonade O vruchtenmix (aanmaak) O water
(Heeft uw kind een voorkeur dan kunt u dit aankruisen)
Bijzonderheden(thuissituatie allergieën, medicijngebruik, etc.):

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is:
Kind(-eren) blijft elke schoolweek over op de volgende dagen:
 maandag
 dinsdag
 donderdag
Ik maak dus gebruik van het volgende abonnement:
O 1 dag per week
O 2 dagen per week
O 3 dagen per week

O abonnement met drinken
O abonnement zonder drinken

O Mijn kind maakt incidenteel gebruik van de TSO en gebruikt een 5- strippenkaart á € 15,00
O Mijn kind(-eren) stroomt later in het jaar in op school en begint met overblijven per:

voor kind(-eren) die instromen is er een aangepast tarief.

Doorlopende machtiging voor automatische incasso

SEPA

(geldig voor 1 schooljaar, zijnde schooljaar 2017-2018)
Naam:
Dribbel BV
Adres:
Halewijn 16
Postcode:
5221LZ
Plaats: Den Bosch
Incassant ID:
NL66ZZZ160751400000
Kenmerk machtiging: zichtbaar op factuur

Land: Nederland
BIC: RABONL2U

U gebruikt dit formulier om Dribbel BV toestemming te verlenen tot het incasseren van de
verstuurde facturen met betrekking tot de door u afgenomen diensten voor het schooljaar 2017-2018.
Gelieve het formulier met zwarte of donkerblauwe pen in te vullen.
Het abonnement zal:
0 in 1 termijn (2,5% korting) /
0 in 12 gelijke termijnen worden afgeschreven
(a.u.b. aankruisen wat van toepassing is)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Dribbel BV om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om het factuurbedrag van uw rekening af te schrijven
betreffende de tussenschoolse opvang en geeft u uw bank toestemming om doorlopend het
factuurbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig het inschrijfformulier en de factuur van
Eigenwijze kinderopvang. U geeft toestemming voor het schooljaar 2017-2018.
De factuur krijgt u vooraf digitaal toegestuurd.

Naam:
(tenaamstelling van uw IBAN-nummer zoals bekend bij uw bank)

Adres:
Postcode:

Plaats:

Land: Nederland
IBAN-nummer:
Datum ondertekening:

Handtekening
(Let op dat alle velden ingevuld zijn. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd).
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving van het factuurbedrag contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Het niet eens zijn met de afschrijving heeft tot gevolg dat uw kind(-eren) geen gebruik kunnen maken
van de TSO, neemt u in dit geval contact op met Eigenwijze kinderopvang.
Dit incasso formulier maakt, na ondertekening deel uit van de overeenkomst tussen
ouder(s)/verzorger(s) en Eigenwijze kinderopvang, voor de door ouder(s)/verzorger(s) afgenomen
diensten.
Door ondertekening verklaart ondergetekende dat:
 Hij/zij bevoegd is de overeenkomst inzake de aangevraagde diensten aan te gaan.
 De door hem/haar ingevulde gegevens correct zijn.
 Hij/zij hierbij op de hoogte is en akkoord gaat met alle regels, afspraken en
betalingsvoorwaarden van Eigenwijze kinderopvang voor schooljaar 2017-2018 betreffende
de TSO.

