Overeenkomst VSO en BSO	
  
	
  

	
  

Gegevens kind
Geslacht

o

Jongen

o

Meisje

o

Heer

o

Mevrouw

o

Heer

Voornaam
Achternaam
(Verwachte) Geboortedatum
BSN nummer
Naam en telnr huisarts
Naam en telnr tandarts

Gegevens ouder/verzorger 1
Voornaam
Achternaam
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer vast
Mobiel nummer
Telefoonnummer werk
Mailadres
BSN nummer

Gegevens ouder/verzorger 2
Voornaam
Achternaam
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer vast
Mobiel nummer
Telefoonnummer werk
Mailadres
BSN nummer

o

Mevrouw

	
  

	
  

Inschrijving 	
  
	
  
Voor
Gewenste startdatum
Aantal gewenste dagen

o
o

	
  
	
  
	
  

Buitenschoolse opvang
Voorschoolse opvang

	
  
Voorkeur dagen

	
  

1ste keus

Ma

Di

Wo

Do

Vr

2de keus
Verlenging (van 18 tot 18.30u)
Met vakantie

Ma

Di

Wo

Do

Vr

o
o

o

o

o

o

ja

o

ja

Zonder vakantie

Basisschool kind
Groep	
  
Naam leraar of lerares

	
  
	
  
	
  

Plaats, datum en handtekening ouder

Datum en handtekening Samen Spelen BV

IN TE VULLEN DOOR SAMEN SPELEN WIJCK
Het geschat aantal opvanguren per jaar
Het geschat aantal opvanguren per maand
Prijs voor opvang per uur
Prijs voor totaal aantal opvanguren per maand

Gegevens Samen Spelen BV voor aanvraag Kindertoeslag:
De VSO en BSO van Samen Spelen BV staat geregistreerd onder nummer 537243987
Franciscus Romanusweg 50
6221 AH Maastricht

Doorlopende machtiging SEPA
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode en woonplaats incassant:
Land incassant:
Incassant id:
Kenmerk machtiging:

Samen Spelen Wyck
Fr. Romanusweg 50
6224 JE Maastricht
Nederland
NL45ZZZ581547520000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
§
§

Samen Spelen BV om maandelijks incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
uw bank om maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Samen Spelen BV.

De incasso kan bestaan uit:
§ de maandelijkse betaling voor de opvang
§ eventueel extra afgenomen dagen
Voorafgaand aan een overboeking verstuurt Samen Spelen BV een factuur met een
specificatie van het te betalen bedrag.
Naam rekeninghouder
Adres en postcode
Woonplaats

IBAN rekeningnummer
Naam bank (indien buitenlands bank)
BIC (indien buitenlandse bank

Het bedrag wordt overgemaakt naar rekening NL61 RABO 0335414869 van Samen Spelen
BV. Indien niet akkoord met de afschrijving, kan binnen acht weken een verzoek tot
terugboeking bij uw bank worden ingediend.
Intrekking van de machtiging dient 1 maand vooraf schriftelijk te worden gericht aan Samen
Spelen BV.

Plaats:

Datum (dag/maand/jaar)

Handtekening:
Opsturen naar: Samen Spelen BV
Franciscus Romanusweg 50 6221 AH Maastricht
www.samenspelen.net
Voor vragen: info@samenspelen.net

