
Muta%eformulier (2019-2020)          

 
Structurele tussenschoolse opvang (TSO)  

Dit muta(eformulier is bedoeld voor muta(es en beëindiging van de tussenschoolse opvang: 

De opzegtermijn is 1 maand gerekend vanaf de 1e van de maand. De datum van binnenkomst van de opzegging 
wordt bij S(ch(ng Kiekeboe Kinderopvang beschouwd als opzegdatum. 
Een wijziging in de TSO moet tenminste 1 maand van te voren aangevraagd worden.  

Per formulier kunt u muta(es voor één kind doorgeven. Extra formulieren kunt u aanvragen via coördinatrice van de 
tussenschoolse opvang of via www.kiekeboe.info   

In te vullen door Kiekeboe Kinderopvang

Debiteurnummer:

Datum binnenkomst:

Gegevens aanvrager

Naam ouders/verzorgers:

Adres: 

Te bereiken op telefoonnummer:

Email adres ouder / verzorger:________________ 

Gegevens van het kind

Achternaam:

Roepnaam

S(ch(ng Kiekeboe Kinderopvang   Pagina  van 1 4

http://www.kiekeboe.info


Geslacht      man           vrouw

Geboortedatum 

Basisschool

Groep
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Muta%e 

        Ik wil de TSO beëindigen 

Muta(es dienen vóór de 1ste  dag van de maand voorafgaande aan de wijzigingsmaand bij S(ch(ng Kiekeboe 
Kinderopvang binnen te zijn. 
  
Tevens contract 
Dit inschrijfformulier geldt tevens als contract voor de TSO. 

Kosten 
De kosten voor structurele TSO bedragen op jaarbasis €104,- per kind per dag. De kosten worden 
maandelijks in rekening gebracht, van september tot en met juni. Hierbij geldt een vast maandtarief van 
€ 10,40  per kind per dag. 

Automa%sche mach%ging 
De kosten voor de tussenschoolse opvang worden maandelijks tegen het einde van de lopende maand automa(sch 
van uw rekening afgeschreven. U ontvangt maandelijks een gespecificeerde factuur. 

Door middel van ondertekening van de overeenkomst verleent u doorlopende mach(ging aan S(ch(ng Kiekeboe 
Kinderopvang tot automa(sche incasso van de maandelijkse vergoeding. Omstreeks de 27ste van de maand wordt 
het bedrag van uw IBAN rekening geïncasseerd (u heeE 56 dagen de %jd om bij uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te laten 
boeken). 

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik bekend te zijn met de leveringsvoorwaarden met betrekking tot inschrijving en 
betaling voor de TSO (Een exemplaar van de algemene voorwaarden is tegelijk met dit formulier aan u uitgereikt.) 

Huidige dagen Gewenste dagen

Maandag Maandag

Dinsdag Dinsdag

Woensdag Woensdag

Donderdag Donderdag

Vrijdag Vrijdag

Op welke datum wenst u dat deze muta%e ingaat?

IBAN rekeningnummer:

Ten name van:

Datum: Handtekening:
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Let op! 
U ontvangt over deze muta(e een beves(ging op het door u opgegeven emailadres nadat wij deze muta(e hebben verwerkt. Niet volledig 
ingevulde formulieren, of formulieren waarop meerdere kinderen worden ingeschreven, kunnen wij helaas niet verwerken. 

Dit formulier volledig ingevuld opsturen naar S(ch(ng Kiekeboe Kinderopvang, t.a.v. Helga Steenbeek, Postbus 774, 3700 AT te Zeist. 

Voor vragen over de TSO kunt u contact opnemen met Helga Steenbeek via (030) 69 902 85 of tso@kiekeboe.info 

S(ch(ng Kiekeboe Kinderopvang   Pagina  van 4 4

mailto:tso@kiekeboe.info

