Aanmeldings- en incassoformulier Peuterspeelzaal Pippeloentje

Geboortedatum kind
: ……………………………
Naam kind
: ……………………………………………BSN nummer…………………….
Adres
: …………………………………………………………………………………….
Postcode/Woonplaats
: …………………………………………………………………………………….
Naam ouder/verzorger 1 : ……………………………………BSN Nummer…………….………Geb datum:………….….
Naam ouder/verzorger 2 : ……………………………………BSN Nummer…………….………Geb datum:……………..
E-mail adres
: ……………………………………………………………………………………
Huistelefoon
:……………………………………..Mob.nr. ………………………………..
Doorlopende machtiging/ incasso voor contributie van: …………………………….. (naam kind)
Gegevens Incassant
: Stichting Peuterspeelzaal Pippeloentje
Per adres
: Hoofdweg 47, 7371 AE Loenen, Nederland
Incasso ID
:………………………………………………..(geboortedatum kind, bijv: 20031127)
Kenmerk machtiging
: contributie
Meerdere kinderen

Naam
Naam
Naam
Ik schrijf mijn kind in voor

……………………………………….. geb. datum …………….
……………………………………….. geb. datum …………….
……………………………………….. geb. datum …………….
1 / 2 / 3 * ochtenden.

Gewenste plaatsingsdatum O vanaf zijn/haar tweede verjaardag.
O niet voor: (datum)………………………………………….
Heeft u voorkeur voor ochtenden (€ 180,00 per 2 ochtenden per maand), geef deze dan hieronder
aan. Houdt u er rekening mee dat wij uw kind sneller kunnen plaatsen, als u meerdere opties aangeeft.
Voorkeursochtenden:
:
O
Maandagochtend
O
Donderdagochtend
O
Dinsdagochtend
Door ondertekening van dit formulier, geeft u toestemming aan Peuterspeelzaal Pippeloentje om een
incasso-opdracht te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor de
eenmalig inschrijfkosten van € 12,00 en eenmalige activiteitencontributie van € 15,00. En geeft u
toestemming aan Peuterspeelzaal Pippeloentje om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar
uw bank voor de maandelijkse contributie van Stichting Peuterspeelzaal Pippeloentje. Als u het niet
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Daarnaast gaat u akkoord
met de Inschrijvings- en inplanningsregels en algemene regels van Peuterspeelzaal Pippeloentje.

Naam
Adres
IBAN nummer
Datum
Handtekening

: …………………………………………………………………………….……….
:…………………………………………………………………………….……….
: ……………………………………………………………………….……………
:…………………………….........
Plaats :……….………………
:………………………………………………………………………………………

*Doorhalen wat niet van toepassing is.
Wilt u ook het Vragenformulier t.a.v. de leidster invullen en inleveren bij Pippeloentje,
Hoofdweg 47 te Loenen of gescand mailen naar peuteradministratie@pippeloentje-loenen.nl.
Om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag, ontvangt u van ons een aparte
plaatsingsovereenkomst. Voor informatie mail: secretaris@pippeloentje-loenen.nl
Januari 2020

