Adres secretariaat: Jagerskamp 121, 6706 EK Wageningen, IBAN nummer: NL90INGB0003060108
t.n.v. Penningmeester Ver. voor kinderopvang De Montessorischool, Wageningen

Ondergetekende …………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………
Postcode + woonplaats: ……………………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………………………………….……
e-mailadres: ……………………………………………………………………………….
meldt zich per …-…-…. aan als lid van de Vereniging voor kinderopvang De Montessorischool
of wil een wijziging doorgeven, vul in dat geval (naast bovenstaande) alleen de gewijzigde
gegevens in. Hij/zij geeft te kennen de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap te
aanvaarden, met name de ﬁnanciële verplichtingen en de assistentie bij het overblijven dan
wel de beurten voor het hele schooljaar af te kopen. Financiële verplichtingen worden per
bancaire machtiging voldaan.
De assistentie bij het overblijven houdt in dat u 1 x per maand of ongeveer 9 x per schooljaar
assisteert bij het overblijven. Het aantal beurten is niet afhankelijk van het aantal kinderen per
gezin of het aantal overblijfdagen per week. Alleen bij incidenteel overblijven wordt u minder
vaak ingeroosterd. U kunt aangeven hoe u de assistentie dagen over het jaar wilt verdelen. Bij
vergeten van een beurt volgt een inhaalbeurt en een boete van € 20,-. Als u 2 x niet komt, dan
bent u verplicht de resterende beurten af te kopen. Het is mogelijk om beurten voor het
gehele schooljaar af te kopen voor € 90,-.
Ondergetekende
○ koopt de beurten af
○ assisteert bij het overblijven
Gewenste verdeling van de hulpbeurten over het jaar:
○ evenredig
○ anders, nl: ……………..……
○ voorkeursdag: …………………………….
Naam kind: …………………………….
Leerkracht: …………………………….
Groep: OB … / MB … / BB …
Naam kind: …………………………….
Leerkracht: …………………………….
Groep: OB … / MB … / BB …
Naam kind: …………………………….
Leerkracht: …………………………….
Groep: OB … / MB … / BB …

Abonnement voor:
1 / 2 / 3 / 4 dagen per week,
Namelijk MA / DI / DO / VR
Abonnement voor:
1 / 2 / 3 / 4 dagen per week
Namelijk MA / DI / DO / VR
Abonnement voor:
1 / 2 / 3 / 4 dagen per week
Namelijk MA / DI / DO / VR

Kosten
1 dag overblijven per week
2 dagen per week
3 dagen per week
4 dagen per week

€ 49,- per schooljaar
€ 98,- per schooljaar
€ 147,00 per schooljaar
€ 196,00 per schooljaar

Uitzonderingen
Het is mogelijk om compensatie aan te vragen voor de periode dat een kind langer dan een week
ziek is, met aftrek van € 10,- euro administratiekosten.
Incassoformulier
Hierbij machtig ik het bestuur van de Vereniging Kinderopvang Montessorischool om tot
wederopzegging in 4 termijnen de kosten van de overblijfbeurten af te schrijven van
onderstaand IBAN nummer.
Naam incassant: Vereniging voor kinderopvang Montessorischool
Kenmerk machtiging: Kosten overblijfbeurten
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
Vereniging voor kinderopvang Montessorischool om doorlopend incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Vereniging voor kinderopvang Montessorischool.
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.
Naam en voorletters

: ……………………………………………………………….….

Adres

: ……………………………………………………………….….

Postcode/Woonplaats

: ……………………………………………………………….….

Land

: ……………………………………………………………….….

IBAN (rekeningnummer)

: ……………………………………………………………….….

Plaats en Datum:

Handtekening:

Zie verder de algemene informatie overblijfvereniging op de website van de school
http://www.montessoriwageningen.nl/pagina/186085

