Stichting Het Overblijven ’t Ronde Leusden
Uilenhoeve 39
3831 TX LEUSDEN
Tel.: 06-28805023 (coördinator Marijke van Dun) E-mailadres: overblijventronde@gmail.com

AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2018/2019
Ondergetekende,

Naam:
…………………………………………………………..
Straat:
…………………………………………………………..
PC/Plaats:
…………………………………………………………..
Iban rek.nr.:
…………………………………………………………..
Telefoonnr.:
…………………………………………………………..
Noodnr(s):
…………………………………………………………..
E-mailadres:
…………………………………………………………..
Huisarts:
……………………………………Tel.nr…………….
Mag ik deze gegevens van u bewaren, uitsluitend voor mijn administratie en de incasso's?
Meldt hierbij zijn/haar kind(eren) aan voor deelname aan de overblijfregeling volgens het overblijfreglement.

Vanaf groep vijf gaan de kinderen ook op donderdagmiddag naar school.
(*1) svp
omcirkelen
gewenste
contractvorm
en op welke
dagen uw
kind(eren) overblijft.

Naam kind
Groep
Leerkracht
Contractvorm
(*)

A B C D
ma di do vrij

A B C D
ma di do vrij

A B C D
ma di do vrij

Ingangsdatum Aanvang schooljaar Aanvang schooljaar Aanvang schooljaar
(*2) svp
(*2)
Andere datum:
Andere datum:
Andere datum:
aankruisen/
invullen
De volgende contractvormen worden op basis van automatische incasso onderscheiden.
A. 1x p/wk overblijven € 16,65 per factuur
C. 3x p/wk overblijven € 49,95 per factuur
B. 2x p/wk overblijven € 33,30 per factuur
D. 4x p/wk overblijven € 66,60 per factuur
De kosten zijn dit jaar met 0,5% verhoogd , zie reglement punt 11, het reglement is te vinden op de
website www.Montessorischool.nl onder het kopje praktisch/overblijven.
Kosten van een strippenkaart zijn € 23,60 voor 10 x incidenteel overblijven.
De kosten zullen automatisch van uw bankrekening worden geïncasseerd. Door ondertekening van dit
aanmeldingsformulier machtigt u Stichting Het Overblijven ’t Ronde Leusden hiervoor. De kosten worden 1x
per 8 weken afgeschreven en wel per september, november, januari, maart en mei, dus 5x per schooljaar.
Indien u het niet eens bent met de afgeschreven incasso heeft u het recht om binnen 30 dagen na afschrijving
het bedrag terug te vorderen bij uw bank zonder opgaaf van reden.
Eventuele bijzonderheden: bv. Kind ……………….. mag geen ……………….. heeft ………………..
Graag dit formulier inleveren bij Marijke van Dun of bij de leerkracht van uw kind.

