
Inschrijven / wijzigen / opzeggen tussenschoolse opvang (TSO) 

Naam leerling  : 
Geboortedatum : 
Groep schooljaar 2018/2019  : 
Adres  : 
Postcode  : 
Woonplaats  : 
Naam ouder/verzorger 1 : 
Naam ouder/verzorger 2 : 
Telefoonnummer  : 
(waarop u overdag bereikbaar bent) 

Belangrijke opmerking over uw kind:  
(denk aan allergie, medicijngebruik enz. ) 

Keuze box tussenschoolse opvang (kruis aan wat van toepassing is): 
Betaling is in tien gelijke termijnen. 

Box A: 1 x overblijven per week, dit kost 39 x € 2,45 = € 95,55 per jaar 
Box B: 2 x overblijven per week, dit kost 78 x € 2,45 = € 191,10 per jaar 
Box C: 3 x overblijven per week, dit kost 117 x € 2,45 = € 286,65 per jaar 
Box D: 4 x overblijven per week, dit kost 156 x € 2,45 = € 382,20 per jaar 
Strippenkaart: 5 x € 3,45 = € 17,25 
Ik wil géén gebruik meer maken van de tussenschoolse opvang 2018 / 2019 

Mijn kind maakt gebruik van de TSO op (kruis aan wat van toepassing is): 

Maandag  Dinsdag  Donderdag  Vrijdag 

Gewenste ingangsdatum: 



Betaling per automatische incasso 
Om de huidige prijs mogelijk te maken, is het alleen mogelijk om via automatische incasso 
te betalen. Dit geldt voor zowel structurele als incidentele tussenschoolse opvang. De 
betaling vindt maandelijks voorafgaand aan het overblijven plaats, rond de 28ste van de 
maand.  
 
Afspraken en kosten 

Inschrijven regelen we per schooljaar. Hieronder een overzicht van afspraken en kosten. 

• Berekening is gebaseerd op 39 schoolweken. 
• Alle kinderen kunnen gebruik maken van de TSO. U kunt een abonnement nemen door in 

te schrijven via het digitale inschrijfformulier waarop u diverse keuzes kunt maken. Dit 
noemen wij het ‘Boxensysteem’. Men kan intekenen op een overblijf Box A, B, C of D. 
o Box A: Bij 1x overblijven per week. Dit kost 39 x 2,45= €95,55 
o Box B: Bij 2x overblijven per week. Dit kost 78 x 2,45= €191,10 
o Box C: Bij 3x overblijven per week. Dit kost 117 x 2,45= €286,65 
o Box D: Bij 4x overblijven per week. Dit kost156 x 2,45= €382,20 
Het inschrijfformulier staat op de site van Bink kinderopvang bv. en op de site van de 
school. 

• Betaling is eenvoudig. Bink kinderopvang zorgt voor een factuur zodat de betaling 
verspreid in tien termijnen kan worden betaald via een automatische incasso die bij 
inschrijving wordt ingevuld. Als bijlage treft u het machtingsformulier aan voor 
automatische incasso. Losse contante betalingen zijn niet mogelijk. 

• Bink schrijft uw bijdrage automatisch van uw rekening af op of rond de 28e van de maand.  
• Wanneer een kind niet aanwezig is bij het overblijven, vindt er geen restitutie plaats. Deze 

keuze is gemaakt om de kosten dekkend te houden. 
• Incidenteel overblijven is mogelijk, dit kost € 3,45 per keer en wordt betaald met een 

strippenkaart. Een strippenkaart kost € 17,25 (5x €3,45), voldoende voor 5 keer TSO. 
Nieuwe strippenkaarten kunnen worden aangevraagd via het inschrijfformulier op de site 
van Bink kinderopvang bv. en op de site van de school. 

 
Heeft u vragen of opmerkingen over de tussenschoolse opvang? Stuur een e-mail naar 
overblijven@depostiljonsoesterberg.nl. 
 
Ondertekening 
Hierbij verklaart ondergetekende voor het schooljaar 2018/2019 de bijdrage TSO voor het 
overblijven op De Postiljon te voldoen via bijgaande incassomachtiging. 

Datum     : 

Handtekening    : 

mailto:overblijven@depostiljonsoesterberg.nl


 

Machtigingsformulier Bink Soest bv 

Machtiging doorlopende SEPA incasso m.b.t. de (maandelijkse) kosten voor de tussenschoolse opvang 

Ondergetekende ouder/verzorger verleent hierbij toestemming en geeft akkoord aan Bink Soest bv om 
van zijn/haar rekening de verschuldigde bedragen voor de plaatsing van zijn/haar kind(eren) op de 
tussenschoolse opvang af te schrijven. Deze bedragen worden automatisch afgeschreven.  

Ondergetekende zal zorg dragen voor voldoende saldo op zijn/haar rekening. 

Indien u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag, heeft u 56 dagen de tijd om uw bank 
opdracht te geven het bedrag terug te boeken. De machtiging kan op elk moment door u gestopt 
worden. De machtiging vervalt automatisch zodra de plaatsing eindigt. 

Ouder/verzorger 

Naam en voorletters:            m /      v* 

Burgerservicenummer:     Geboortedatum: 

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

E-mailadres: 

IBAN (rekeningnr.): 

Ten name van: 

 

 

Handtekening ouder/verzorger:    Datum:  

 

(Invullen door hoofdkantoor) 

Debiteurnummer:      Incassant ID: NL97ZZZ554502880000 

 

*Aankruisen wat van toepassing is. 
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