Aanmeldingsformulier Tussenschoolse Opvang
(één formulier per gezin)

Voor het schooljaar 2021/2022 wordt/worden als vaste overblijver(s) aangemeld:
Naam/namen: _____________________________________

Groep(en): ____________________

Adres: ____________________________________________

Pc/Woonplaats: ______________________________

Telefoon: _____________________________________ Extra nr.(altijd invullen): ___________________________
Aantal overblijfdagen per week:

1:*
! ma ! di ! do ! vrij
2:
! ma ! di ! do ! vrij
3:
! ma ! di ! do ! vrij
4:
* aankruisen wat van toepassing is

Eventuele bijzonderheden aangaande het kind, waarmee tijdens het overblijven rekening gehouden kan/moet
worden (denk aan: medicijngebruik/allergieën/eetgedrag):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

De ouder(s)/verzorger(s) verklaren zich in kennis te hebben gesteld van- en akkoord te gaan met- het TSOprotocol (zie website: www.2eat-and-play.nl).

Datum: _________________ Handtekening ouder(s)/verzorger(s): _____________________________________

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Stichting 2eat&play vindt het belangrijk om u duidelijk te informeren over de manier waarop er wordt omgegaan met uw
persoonlijke gegevens. Daarom lichten wij u hierbij in over wélke gegevens wij gebruiken en voor welk doel:
Uw naam en bankgegevens worden gebruikt voor (grondslag ‘overeenkomst’):
- het aangaan van de TSO-overeenkomst
- het kunnen innen van de ouderbijdrage TSO d.m.v. automatische incasso
De naam van uw kind(eren) en eventuele bijzonderheden wordt/worden gebruikt voor (grondslag ‘vitaal’ en ‘gerechtvaardigd’
belang):
- vermelding op de groeps-presentielijst *
* uitsluitend de betreffende TSO-medewerker heeft inzage in deze gegevens
Verder worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van de wet noodzakelijk is.
Onbevoegden binnen en buiten de organisatie hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens.
De bewaartermijn van uw gegevens is maximaal 2 maanden ná beëindiging van de overeenkomst.
Uiteraard heeft u het recht om uw gegevens in te zien en/of te wijzigen. Als u vragen of klachten heeft over de manier
waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u contact opnemen met de coördinator TSO, email:
concierge@jeroenboschkpo.nl

Doorlopende machtiging

Naam:
Adres:
Postcode:
Land:

Kenmerk machtiging:

Stichting Schoolkinderopvang 2eat&play
Kloosterstraat 13
4701 KH
Woonplaats:
Roosendaal
Nederland
IBAN rek.nr.:
NL96RABO0300657781
Incassant ID:
NL39ZZZ620331150000
BIC:
RABONL2U
tso+achternaam kind(eren)+laatste 3 cijfers van uw bankrek.nr.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Schoolkinderopvang 2eat&play doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens bijdrage TSO en uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting
Schoolkinderopvang 2eat&play.
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:

_______________________________________________________________________

Adres:

_______________________________________________________________________

Postcode:

____________________

Land:

_______________________________________________________________________

Rekeningnummer: (IBAN)

_____________________________________ Bank Identificatie (BIC)*: _____________

Woonplaats:

________________________________

Plaats en datum: ________________________________ Handtekening: _______________________________________

*geen verplicht veld bij NL IBAN

