INSCHRIJFFORMULIER – MACHTIGING

Voorschool

GEPLAATST / WACHTLIJST
VOORSCHOOL*
…………………………..

Gegevens verzorger 1
Gegevens verzorger 2
Voorletters * M/V ………………………………………………… Voorletters M/V ………………….…………………………….…….…
Achternaam * ………………………………………………….........

Achternaam ………………………………………….………...............

Adres *……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………..………..

Postcode*…………………………………………………………………

Postcode……………………………………………………………..…….….

Woonplaats*..…………………………………………………………

Woonplaats………………………………………………………..…………

Telefoonnummer*…………………………………………………

Telefoonnummer………………………………………………..………..

Mobiel nummer*…………………………………………………..

Mobiel nummer………………………………………………….…….….

Geboortedatum*.………………………………………………….

Geboortedatum………………………………………………….……..…

Nationaliteit………………………………………………………….

Nationaliteit………………………………………………………………….

Burgerlijke staat……………………………………………………

Burgerlijke staat…………………………………………………………...

BSN*…………………………………………………………………….

BSN……………………………………………………………………………....

Email…………………………………………………………………….

Email……………………………………………………………………………..

Gegevens kind
Voorletters*……………………………………………………………………..
Jongen/meisje (doorhalen wat niet van toepassing)
Roepnaam*………………………………………………………………………
Achternaam*……………………………………………………………………
Geboortedatum *..…………………………………………………………..
Nationaliteit…………………………………………………………………..…
BSN*…………………………………………………………………………………
Voorkeur dagdelen ……………………………………………………..…..
*verplicht in te vullen velden

zie ommezijde

MACHTIGING
U schrijft uw kind in voor de voorschoolse educatiegroep van de basisschool. Voor deze basisschool verzorgt
de Stichting Delta-Voorschool de incasso van de ouderbijdragen.
De hoogte van deze ouderbijdrage is € 47,50 per maand en wordt over 11 maanden per jaar geïnd.
Gedurende één maand in de zomer hoeft geen ouderbijdrage betaald te worden (juli of augustus)
Indien u ons machtigt om de ouderbijdrage te kunnen innen door middel van automatische incasso, bieden
wij u een korting van € 2,50, zodat er bij u dan € 45,00 wordt geïncasseerd.
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande verklaring in te vullen waarin u ons machtigt om de ouderbijdrage
bij u te innen, of waarin u verklaart zelf vóór de 25e van elke maand de ouderbijdrage aan ons over te maken
op rekeningnummer NL87ABNA0408243864. U ontvangt dan per email uw factuur met uw
debiteurennummer. Dit kunt u als kenmerk gebruiken samen met het factuurnummer.

Ondergetekende *

Bankrekeningnummer (iban)

Geef hieronder uw keuze aan van betaling*
O

geeft hierbij een doorlopende machtiging aan Delta-voorschool om, gedurende de periode
dat hun kind de voorschoolse educatie bezoekt, maandelijks € 45,00 als ouderbijdrage te
incasseren van bovengenoemd rekeningnummer, met uitzondering van één maand (juli of
augustus) i.v.m. zomervakantie.

O

betaald gedurende de periode dat hun kind de voorschoolse educatie bezoekt maandelijks
vóór de 25e van de maand een bedrag van € 47,50 als ouderbijdrage, met uitzonering van één
maand (juli of augustus) i.v.m. zomervakantie.

Handtekening

(indien reeds gestart ) In te vullen door de voorschoolleidsters
Geplaatst per datum ………/……../20…..

Op de volgende dagdelen : ………………………………………………………………………………………………………….……

*verplicht in te vullen velden

