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Aanmeldformulier tussenschoolse opvang 4-12 jaar 
 
LET OP: per kind één formulier insturen.  
 
Gegevens ouders/verzorgers 
Naam ouder/verzorger 1:  
Dhr/mevr:     : ______________________________________________________ 
Adres:      : ______________________________________________________ 
Postcode:     : ____________________  Woonplaats: ________________ 
Telefoonnummer thuis:    : ____________________  Tel.nr. werk : _______________ 
Mobiel nummer    : ____________________  E-mail adres: _______________ 
 
Naam ouder/verzorger 2: 
dhr/mevr:     : ______________________________________________________ 
Tel. werk:    : ________________________  Mobiel nr. __________________ 
Adres (indien afwijkend van verzorger 1)  : ______________________________________________________ 
 
Gegevens kind 
Voor- en achternaam kind   : ______________________________________________________ 
Geboortedatum    : _____________________  Geslacht: __________________ 
Bijzonderheden over het kind (bijvoorbeeld allergie, medicijnen e.d.) : _________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
� De tussenschoolse opvang wordt aangevraagd voor vaste dagen, te weten (aankruisen wat van toepassing is). 

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 
    

Het abonnementsgeld kan conform hetgeen gesteld in de algemene voorwaarden automatisch geïncasseerd 
worden van het bankrekening nr. _______________________  tnv: ______________________________ 
 

� De tussenschoolse opvang wordt aangevraagd voor alleen even of oneven weken (dus om de week) voor 
vaste dagen, te weten (aankruisen wat van toepassing is):  

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 
    

 De aanvraag is voor om de week, namelijk de (aankruisen wat van toepassing is): 
Even weken in het jaar Oneven weken in het jaar 

  
Het abonnementsgeld kan conform hetgeen gesteld in de algemene voorwaarden automatisch geïncasseerd 
worden van het bankrekening nr. _______________________  tnv: ______________________________ 

 
� De tussenschoolse opvang wordt aangevraagd voor incidentele dagen (u maakt dan gebruik van een 

strippenkaart, die u vooraf en contant dient te voldoen bij de TSO-coördinator) 
 
Datum ingang TSO  : ______________________ 
Naam school  : ______________________ Groepsnummer : _________________________ 
Naam docent  : ______________________ Adres school : _________________________ 
 
Ondergetekende heeft  kennis genomen van de  algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord. 
Naam:        Handtekening: 
 
Datum: 
====================================================================================== 
In te vullen door TSO coördinator: 
Het originele aanmeldformulier bij een abonnement is voor de afdeling financiën in Vianen.  
� Aankruisen als de TSO-coördinator een kopie heeft (gehad) van dit aanmeldformulier.  
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Algemene voorwaarden voor tussenschoolse opvang  
 
Aanmeldformulier: 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afname van tussenschoolse opvang door de 
ouders/verzorgers. Door het aanmeldformulier te ondertekenen gaat de ouder/verzorger akkoord met deze 
algemene voorwaarden.  
 
Belangrijke uitgangspunten:  
� De afspraken en overeenkomsten gemaakt met de schoolleiding staan in een raamovereenkomst met 

bijbehorende richtlijnen en dagindeling.  
 
Tijden tussenschoolse opvang: 
De tussenschoolse opvang vindt plaats gedurende de schoolweken, tijdens de middagpauze van de betreffende 
school. Als de school gesloten is, is er geen tussenschoolse opvang.  
 
Abonnement: 
Ouders/verzorgers die op vaste dagen gebruik maken van de tussenschoolse opvang doen dit door middel van 
een abonnement. Een abonnement kan afgenomen worden op basis van de volgende dagen: 
� 1 dag in de week tussenschoolse opvang  
� 2 dagen in de week  tussenschoolse opvang 
� 3 dagen in de week tussenschoolse opvang 
� 4 dagen in de week tussenschoolse opvang  
 
Zonder opzegging wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd. Als er geen gebruik gemaakt wordt van 
de tussenschoolse opvang door bijvoorbeeld ziekte, zal geen teruggave plaatsvinden van abonnementsgeld. Wel 
is het mogelijk dagen terug te ruilen.   
 
Strippenkaart: 
Voor incidentele opvang is het mogelijk een 4-strippenkaart te kopen. De strippenkaart wordt gekocht via 
contante betaling bij de coördinator van de tussenschoolse opvang. De strippenkaart blijft in het beheer van de 
coördinator. Zonder geldige strippenkaart (of abonnement) kan er geen gebruik worden gemaakt van de 
tussenschoolse opvang. De strippenkaart kan meegenomen worden naar het volgende schooljaar. Als er 
tariefwijzigingen doorgevoerd worden, is de strippenkaart nog een half jaar geldig. Daarna vervalt de 
strippenkaart. 
 
Mutaties: 
Ruilen van dagen mag, mits dit kan volgens de coördinator van de tussenschoolse opvang. 
Het opsparen van dagen kan niet.  
 
Beëindiging abonnement: 
Door de ouders:. 
De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Opzegging is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. De opzegging 
dient schriftelijk te gebeuren. 
 
Door de tussenschoolse opvang 
Als betaling uitblijft, behoudt tussenschoolse opvang zich het recht toe de opvang eenzijdig te beëindigen.  
De tussenschoolse opvang wordt automatisch beëindigd aan het einde van de basisschooltijd. 
Wanneer de afspraken met de basisschool worden beëindigd, wordt ook deze overeenkomst beëindigd. Ouders 
worden hier uiterlijk twee maanden voor de definitieve beëindiging, over geïnformeerd. 
 
 
Tussentijdse wijziging abonnement 
Een structurele wijziging in dagen, bij gelijk blijven van het aantal dagen, is tussentijds mogelijk per de 1e of de 
16e van de maand en dient schriftelijk aan de TSO-coördinator te worden doorgegeven. 
Voor een structurele mindering van dagen geldt een opzegtermijn van 1 maand en kan worden opgezegd per de 
1e of 16e van de maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. 
Een structurele uitbreiding van dagen is tussentijds mogelijk en dient schriftelijk te worden aangevraagd. 
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Kosten: 
De kosten voor de tussenschoolse opvang kunnen bijgesteld worden. Het tarief voor de tussenschoolse opvang 
voor het komende schooljaar wordt minimaal 2 maanden voor afloop van het lopende schooljaar met 
onderbouwing naar de schooldirectie gemeld.  
Ook kunnen de prijzen tussentijds bijgesteld worden, als er wettelijke bepalingen zijn of de situatie op school 
verandert. De tussenschoolse opvang bespreekt de prijswijzigingen eerst met de schooldirectie en licht 
vervolgens de ouders/verzorgers in.  
 
Automatische incasso: 
De kosten van een abonnement zijn berekend over 39 weken school. De betaling vindt  plaats via automatische 
incasso. Een overzicht van de prijzen voor het komende schooljaar  wordt (digitaal) verstuurd. 
De kosten van het abonnement worden in twee termijnen geïncasseerd:  
1e termijn : incasso begin oktober, over de periode september t/m januari 
2e termijn : incasso begin maart, over de periode februari t/m juli 
 
Door het  tekenen van het aanmeldformulier, machtigt de ouder/verzorger stichting uk inzake de tussenschoolse 
opvang om het verschuldigde bedrag in termijnen te incasseren. Het  aanmeldformulier dient voorzien te zijn van 
een bank / gironummer en de juiste tenaamstelling. 
 
Wijzigingen algemene voorwaarden: 
Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden uitsluitend door de tussenschoolse opvang doorgevoerd. De 
gewijzigde algemene voorwaarden worden voorzien van een nieuwe maand en datum en 1 maand voorafgaand 
aan de datum van inwerkingtreding ter inzage op de school gelegd. 
 
Vragen 
Bij vragen en of problemen dienen ouders/verzorgers zich in eerste instantie te richten tot desbetreffende TSO-
coördinator.  
In overige situaties kan men contact opnemen met de manager van de blauwe giraf  
Telefoon:  06-21868189 e-mail: tsozeewolde@skon.nl  
 
Aanmelding versturen naar 
Een ondertekend exemplaar kunt u geven aan de TSO-coördinator of versturen naar: 
Tussenschoolse opvang 
p/a Jade 43 
3893 EB  Zeewolde 
 


