B1 Aanvraagformulier Extra Opvang BSO en Studiedagen 2019
Naam kind:
.................................................................................................................
Geb. Datum:
…………………………………………………………………………………….……………............
Adres:
………………………………………….....………………………………………..…….................
Postcode en woonplaats:
……………………………………………………..…………………………..………………………....
Telefoonnummer:
……………………………………………………………………………………………….…………….
Naam Kindcentrum:
……………………………………………… Groep:....................................................
Naam Basisschool:
…………………………………………………………………………………………………….……….
Datum

Extra Opvang VSO*
vanaf:
 7.00 uur
 7.30 uur
tot:

Extra opvang NSO*
einde schooltijd: …….…. uur
Opvang tot:
❑




8.30 uur
8.45 uur

Studiedag*
einde schooltijd: ………………..uur
 52 weken overeenkomst op contractueel
vastgelegde opvangdag

❑

16.30 uur (alleen mogelijk bij 5-gelijke-dagen
model)
18.30 uur

vanaf:

Tot:
❑

7.00 uur (alleen mogelijk indien de locatie
structureel geopend is)
16.30 uur (alleen mogelijk bij 5-gelijkedagen model)

Uiterlijk 2 weken van tevoren krijgt u bericht of opvang wel/niet kan plaatsvinden.
Door PM in te vullen:

Datum toekenning

...................................................

Naam PM

....................................................................

*De uurprijs voor extra opvang bedraagt per kind € 7,00
(conform tarievenlijst 2019)
Voorwaarden:

Een studiedag kan alleen afgenomen worden als gehele dag tot 18.30 uur, m.u.v. scholen bij een 5-gelijke-dagen model
Op deze aanvraag zijn de algemene (aanvullende) voorwaarden en onze privacyverklaring van Spring Kinderopvang B.V. van toepassing.
Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene (aanvullende) voorwaarden van Spring Kinderopvang B.V. en de
verwerking van de ingevulde persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring en de algemene
(aanvullende) voorwaarden die u op onze website kunt teruglezen.
Naam ouder/verzorger: …....................................................
Handtekening:

…....................................................

Voor informatie: Er kan geen Extra opvang worden afgenomen indien er geen aanmelding heeft plaatsgevonden. zie tarievenlijst 2019. U kunt deze kosten declareren bij de
belastingdienst. Door ondertekening van dit formulier verleent u toestemming aan Spring om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven van bovengenoemde dagdelen (en uren) overeenkomstig de opdracht van Spring Kinderopvang**. Uw kenmerk machtiging kunt u terugvinden op uw factuur.
**Er wordt afgeweken van de prenotificatie periode van 14 dagen zoals vermeld in de SEPA. Storneren van de geïncasseerde factuur is mogelijk binnen 8 weken na incassodatum. Bij
annulering of afwezigheid, worden de dagdelen als afgenomen beschouwd. Als er meer dagdelen worden afgenomen dan van te voren gepland, dan worden deze dagdelen extra in
rekening gebracht. Als er minder dagdelen worden afgenomen als gepland, vindt er geen restitutie plaats.
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