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Inschrijfformulier KC “Marijtje Doets” – TSO Basisschool Aurora – 2019 

 
 
Gegevens kind 

Naam en voornaam: ……………..................................................................................    Jongen/Meisje 

Geboortedatum: …………………………………………….. BSN: …….………………………………………………..  

Adres: ……………………….………………………………… Tel.nr. privé:…………………………………………….. 

Postcode: …………………………………………………….. Plaats: ……………………………………………………. 

Naam vader/verzorger:  ...........................................  Mob.nr.:  .............................................................  

Naam moeder/verzorger:  ........................................  Mob.nr.:  .............................................................  

E-mail:  ..............................................................................................................................................   

Naam juf/meester: .................................................. Klas:  ...................................................................  

Ingangsdatum ……………………………………….         
   

Heeft uw kind last van allergieën? Ja/Nee *          *) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Indien ja, gaarne toelichting………...…………………………………………………………………………………….. 

Gebruikt uw kind medicijnen?                        Ja/Nee *          *) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Zo ja, welke? ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zijn er producten die uw kind niet mag eten (bijv. i.v.m. allergieën en/of geloofsovertuiging)? 

Zo ja, welke?....……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Algemene voorwaarden 

- Wanneer u een abonnement afsluit, machtigt u KC “Marijtje Doets” tot het automatisch 

afschrijven van de maandelijkse bijdrage (Maandelijks zal de daadwerkelijke opvang achteraf in 

rekening worden gebracht). 

- Wanneer niet voor automatische incasso wordt gekozen,  zal er vooraf een maand borg in 

rekening worden gebracht.  

- Restitutie vindt alleen plaats indien afmelding per e-mail en één week van te voren. 

- Bij herhaaldelijk te laat betalen of bij het uitblijven van betaling, is “Marijtje Doets” gerechtigd 

met onmiddellijke ingang de tussen schoolse opvang te beëindigen. 
 
 

Soort abonnement: 

O  Abonnement (€ 2,57 excl. lunch per dag)  

O  Abonnement (€ 3,59 incl. lunch per dag)  

O  Incidenteel    (€ 3,08 excl. lunch, per dag)  

O  Incidenteel    (€ 4,10 incl. lunch, per dag)  

 

Dagen: 

O  Maandag  

O  Dinsdag 

O  Woensdag  

O  Donderdag 

O  Vrijdag 
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Verklaring persoonsgegevens  
 
Hierbij verklaar ik dat  

o de hiervoor ingevulde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang het contract duurt. 

o mijn e-mail adres gebruikt mag worden voor de nieuwsbrief en voor het toesturen van overige 

informatie.  

 

Voor verdere informatie over het bewaren en verwerken van persoonsgegevens verwijzen wij u graag 

naar ons privacy beleid.  
 
 

VOOR AKKOORD: 
 

INSCHRIJFGELD € 5,00 (Eenmalig en wordt bij de eerste factuur in rekening gebracht) 

 

 

IBAN:……………………………………………………………………………………. 

 

Ten name van:………………………………………………………………………… 

 
Datum:………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Handtekening:………………………………………………………………………… 
 

http://www.marijtjedoets.nl/
mailto:info@marijtjedoets.nl

