
Inschrijfformulier tussenschoolse opvang (tso) 

Inschrijving 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Naam leerling 

Geboortedatum 

Groep schooljaar 2017/2018  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Naam ouder/verzorger 1 

Naam ouder/verzorger 2 

Telefoonnummer  
(waarop u overdag bereikbaar bent) 

Keuze box tussenschoolse opvang (kruis aan wat van toepassing is): 

Box A: 1 x overblijven per week, dit kost 39 x € 1,90 = € 74,10 per jaar 
Box B: 2 x overblijven per week, dit kost 78 x € 1,90 = € 148,20 per jaar 
Box C: 3 x overblijven per week, dit kost 117 x € 1,90 = € 222,30 per jaar 
Box D: 4 x overblijven per week, dit kost 156 x € 1,90 = € 296,40 per jaar 

Keuze betaling (kruis aan wat van toepassing is): 

eenmalige betaling strippenkaart (€ 29,25, in de maand van aanschaf) 
automatische incasso in tien termijnen (sept/juni)  
maandelijkse factuur met AcceptEmail (sept/juni, extra kosten € 5,-)  

Gewenste ingangsdatum : 



Afspraken en kosten 

Inschrijven regelen we per schooljaar. Hieronder een overzicht van de afspraken en kosten. 

• Berekening van de kosten baseren we op 39 schoolweken, per keer zijn de kosten € 1,90.
• Inschrijven voor de tussenschoolse opvang kan door te kiezen voor een van onderstaande

‘boxen’. Kosten zijn afhankelijk van het aantal keer tussenschoolse opvang per week:

Box A: 1 x overblijven per week, dit kost 39 x € 1,90 = € 74,10 
Box B: 2 x overblijven per week, dit kost 78 x € 1,90 = € 148,20  
Box C: 3 x overblijven per week, dit kost 117 x € 1,90 = € 222,30 
Box D: 4 x overblijven per week, dit kost 156 x € 1,90 = € 296,40 

• Naast het boxensysteem kunt u gebruikmaken van een strippenkaart. Een strippenkaart 
kost € 29,25, voldoende voor vijftien keer tso. Nieuwe strippenkaarten kunnen worden 
aangevraagd bij de leerkracht. Zij geven dit door aan de coördinator.

• Betaling is eenvoudig. Bink zorgt voor een factuur, zodat de betaling verspreid in tien 
termijnen kan worden betaald. Dit kan met een automatische machtiging of met een 
maandelijkse factuur via een AcceptEmail. Aan de AcceptEmail zijn extra kosten 
verbonden (€ 5,- per schooljaar). Als bijlage treft u het machtigingsformulier aan voor 
automatische incasso.

• Bij automatische incasso schrijft Bink automatisch uw bijdrage van uw rekening af op of 
rond de 28e van de maand. Bij keuze voor een strippenkaart wordt deze de eerste maand 
van inschrijving eveneens op of rond de 28e van uw rekening afgeschreven.

• Kiest u voor een box dan wordt deze gefactureerd in maandelijkse termijnen (naar rato). 
Kiest u voor een strippenkaart, dan wordt deze in één keer gefactureerd. Strippenkaarten 
van het vorige schooljaar kunnen nog gebruikt worden.

• Dagelijks noteert de leerkracht in de klas wie er overblijft. 

Ondertekening 

Hierbij verklaart ondergetekende voor het schooljaar 2017/2018 de bijdrage t s o  (naar 
rato) van de Augustinusschool te gaan voldoen binnen 14 dagen na ontvangst van de 
factuur of via bijgaande incassomachtiging. 

: Datum  

Handtekening : 

Juli 2017 



Machtigingsformulier Bink Hilversum bv 

Machtiging doorlopende SEPA incasso m.b.t. de maandelijkse kosten voor de tussenschoolse opvang 

Ondergetekende ouder/verzorger verleent hierbij toestemming aan Bink Hilversum bv om van 
zijn/haar rekening de verschuldigde bedragen voor de plaatsing van zijn/haar kind(eren) af te 
schrijven. Deze bedragen worden automatisch afgeschreven. U ontvangt ook een factuur voor uw eigen 
administratie.  

Ondergetekende zal zorg dragen voor voldoende saldo op zijn/haar rekening. 

Indien u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag, heeft u 56 dagen de tijd om uw bank 
opdracht te geven het bedrag terug te boeken. De machtiging kan op elk moment door u gestopt 
worden. De machtiging vervalt automatisch zodra de plaatsing eindigt. 

 Geboortedatum: 

 Geboortedatum: 

Datum: 

Incassant ID: NL46ZZZ554498080000 

Ouder/verzorger 1      

Naam en voorletters  

Burgerservicenummer:  

Adres:   

Postcode en woonplaats: 

E-mailadres:

IBAN (rekeningnr.): 

Ten name van:  

Ouder/verzorger 2 

Naam en voorletters:  

Burgerservicenummer:  

Handtekening ouder/verzorger: 

(Invullen door hoofdkantoor) 

Debiteurnummer:   
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