
 
 

CONTRACT TUSSENSCHOOLSE OPVANG  
Schooljaar 2020-2021 

 
Ondergetekende wenst met ingang van ……………………………. 
 

 Een contract afsluiten voor de BMS Overblijf 

 Het contract voor de BMS Overblijf te wijzigen, volgens onderstaande gegevens 

 Het contract voor de BMS Overblijf te beëindigen 
 
Naam kind : ..................................................................................... 
Zit in groep : ........... bij ...............................................................(naam leerkracht) 
In onderstaande tabel kunt u de gewenste contractvorm aankruisen. 
De vermelde tarieven gelden voor een periode van 1 week. 

1 dag € 2,40   

2 dagen € 4,80   

3 dagen € 7,20   

4 dagen € 9,60   

Op de volgende dag/dagen: 

  maandag    dinsdag    donderdag    vrijdag 

 
Naam ouder(s)/verzorger(s) ...................................................................... 
Adres     ...................................................................... 
Postcode en woonplaats ...................................................................... 
Telefoon thuis   ...................................................................... 
E-mail    ...................................................................... 

 
Door ondertekening van dit contract verplicht u zich als ouder/verzorger om belangrijke informatie 
en wijzigingen in deze informatie m.b.t. de persoonsgegevens van uw kind en/of de 
ouders/verzorgers alsmede belangrijke medische gegevens door te geven aan de coördinator van 
BMS Overblijf. 
Wijzigingen in het contact of beëindiging van het contract kan door middel van een schriftelijke 
melding aan de coördinator BMS Overblijf, minimaal 2 weken voor de afloop van het contract. 
Dit contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij u schriftelijk heeft opgezegd 2 weken voor 
het einde van het schooljaar. 

 
Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de BMS Overblijf regels alsmede van de 
financiële verplichtingen m.b.t. het gebruik van de overblijf. 

 
.......................................    ............................................ 
plaats       datum 
 
................................................ 
Handtekening ouder/verzorger 

 



 
 

 
DOORLOPENDE MACHTIGING TSO 

 
Incassant ID:  NL23ZZZ41206568 
Kenmerk machtiging: …-001 
 
Door ondertekening van dit formulier machtigt u Stichting De Buitenveldertse Montessorischool tot 
het moment dat uw kind(eren) de school verlaten, voor het incasseren van de TSO (tussenschoolse 
opvang). 
Jaarlijks ontvangt u een specificatie met daarop het te betalen bedrag voor het desbetreffende 
schooljaar. 
Indien u het niet eens bent met de automatische afschrijving, kunt u het bedrag binnen 56 dagen via 
uw bank laten storneren. 

 

Naam 
 

 

Adres 
 

 

Postcode/woonplaats 
 

 

Naam rekeninghouder 
(s.v.p. verifiëren met bankafschrift) 

 

Rekeningnummer IBAN 
(s.v.p. verifiëren met bankafschrift) 

 

Voor- en achternaam kind(-eren) 
 

- 
- 
 

 
Opties: 

o 1 dag per week, bedrag per schooljaar € 96,00 

o 2 dagen per week, bedrag per schooljaar € 192,00 

o 3 dagen per week, bedrag per schooljaar € 288,00 

o 4 dagen per week, bedrag per schooljaar € 384,00 

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 
 
De TSO wordt in zeven gelijke termijnen rond de 25e van elke maand vanaf september tot 
en met maart afgeschreven. 
 
Plaats en datum ……………………………………………………..  
 
Handtekening ………………………………………………… 


