Stichting Onderwijs CombinA
schooljaar 2018 - 2019

Aanmeldingsformulier Time 2 Play
Gegevens van het kind
Achternaam

: …………………………….………………………………………

Roepnaam

: …………………………….………………………………………

Groep

: ……………………………………………………………….……

Tel. nummer

: ……………………………………………………………….……

Voorkeur ingangsdatum deelname Time 2 Play: ……………………………………………

Mijn kind komt naar T2P voor:

O sport / spel
O taalstimulering
O huiswerk

Voorkeur aantal dagen:

O 1 middag per week
O 2 middagen per week
O 3 middagen per week
O 4 middagen per week
O 5 middagen per week

Voorkeurdagen:

O maandag

O dinsdag

O woensdag

O donderdag

O vrijdag

Voorwaarden aanmelding:
Er is pas sprake van aanmelding indien het aanmeldingsformulier ondertekend door beide
ouders/voogden in ons bezit is. Aanmeldingsformulieren worden in behandeling genomen per de datum
dat wij ze getekend ontvangen. Het aanmeldingsformulier kunt u afgeven bij het secretariaat, faxen of
scannen en e-mailen.
Wachtlijst
De rangvolgorde bij een eventuele wachtlijst gebeurt op basis van de ontvangstdatum van het
aanmeldingsformulier.
Afmelden:
Als u uw kind 24 uur voor aanvang van Time2play afmeld, kan de dag ingehaald worden op een door de
medewerker vastgestelde dag. Is een kind zonder bericht afwezig of niet tijdig afgemeld, dan vervalt het
recht op inhalen.
Een inhaalmiddag dient binnen het lopende schooljaar ingehaald te worden. Het recht op inhaal vervalt
per einde schooljaar.
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De dagen die u heeft aangegeven op het aanmeldformulier worden maandelijks gefactureerd. Restitutie
is niet mogelijk.
Wanneer uw kind definitief stopt met time2play hanteren wij een opzegtermijn van 14 dagen.
Minimumafname
Wij stellen een minimum verblijf van 1 maand en een minimale afname van 1 middag per week. Dit doen
wij om de continuïteit van de groep te bewaken.
Tarieven
Het tarief voor een periode van vier volledige schoolweken is:
5 dagen per week
4 dagen per week
3 dagen per week
2 dagen per week
1 dag per week

afl. 700,afl. 560,afl. 420,afl. 280,afl. 140,-

Time 2 Play volgt het vakantieschema van de basisschool. De tarieven worden hierop aangepast.
Betalingsvoorwaarden
U ontvangt maandelijks een factuur die u binnen twee weken dient te betalen.
Achterstallige betalingen:
 Indien de termijn voor betaling is verstreken zult u geen aparte ingebrekestelling ontvangen. Voor
elke betaling die u per eerste van een kalendermaand achterloopt wordt afl. 10,- extra aan
administratiekosten in rekening gebracht.
 In het geval dat na het verstrijken van de termijn na 60 dagen nog geen betaling is ontvangen, is het
beleid van de school dat schorsing van uw kind(eren) om die reden wordt overwogen en/of andere
passende maatregelen.
 Indien na het verstrijken van 60 dagen na iedere uiterste betaaldatum van de deelfactuur het bedrag
nog niet is betaald, is het bovendien beleid dat een incassoprocedure wordt opgestart. De
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zullen dan eveneens in rekening worden gebracht.
Verwijdering
 De stichting behoudt zich het recht voor om een kind onder bepaalde omstandigheden te weigeren
of om zijn of haar plaats op te zeggen.
Ondergetekenden verklaren hierbij van bovenstaande kennis te hebben genomen en stemmen daarmee in.
(plaats)………….……………………

(datum dd/mm/jj) …..….. / …….… / 20 ……...

Handtekening ouder, voogd(en)

Ouder/voogd 1

ouder/voogd 2
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