
 
 

TSO de Mijlpaal 
 

 
Inschrijfformulier Tussen Schoolse Opvang  
 
 

Begindatum :    
 
 
Gegevens ouder/verzorger/kind: 
 
Naam ouder/verzorger:       e-mail adres:                                                   
 
Voor/Achternaam kind:   
 
Adres:    
 
Postcode:   
 
Telefoon:       Mobiel:  
 
Geboortedatum:               jongen / meisje 
 
Locatie:         Anderlechtlaan/ Westmallepad 
Groep: 
 
Gewenste opvang: 
 
A.u.b. aangeven op welke dag(en) u gebruik gaat maken van de tussenschool: 
Maandag      0     
Dinsdag        0  
Donderdag    0   
 
Bij afname van 1 dag per week  (schooljaar 2020/2021) bedragen de kosten  € 116,30 
Bij afname van 2 dagen per week (schooljaar 2020/2021) bedragen de kosten  € 232,60 
Bij afname van 3 dagen per week (schooljaar 2020/2021) bedragen de kosten  € 348,90 
 
De overeenkomst loopt door tot einde schooljaar waarin het kind 12 jaar wordt, of anderszins door 
middel van opzegging met in achtneming van 1 maand opzegtermijn. 



 
 
 
 
Doorlopende machtiging automatische incasso      SEPA 
 
De tussenschool wordt in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. De incasso vind plaats rond de 
29ste van de maand. De eerste facturatie van het schooljaar vindt plaats in september. 
 
Naam   : Impuls Kinderopvang bv 
Adres   : Sam van Houtenstraat 74 
Postcode  : 1067 JP 
Woonplaats  : Amsterdam   
Land   : Nederland 
Incassant ID  : NL16ZZZ342176350000  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Impuls Kinderopvang bv om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank en u geeft toestemming aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Impuls 
Kinderopvang bv. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u binnen een termijn van 8 weken, deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw eigen bank. 
 
Naam  :  
Adres  :  
Postcode :  
Woonplaats : Amsterdam 
Land  : Nederland 
IBAN (bankrekeningnummer):   
 
Plaats en datum:     Handtekening:  
 
 
 
 
 

Dit formulier kunt u zenden naar: 
Impuls, Postbus 9139, 1006AC Amsterdam (Informatie: Impuls kinderopvang, telefoonnummer 020 
515 88 00) 
*  Per kind één formulier gebruiken a.u.b. (extra formulieren zijn verkrijgbaar op school) 
*  Voor dagen dat uw kind niet op de presentielijst staat dient u voor deze opvang een 

strippenkaart te gebruiken. 
 
Door ondertekening verklaart de ouder/verzorger van het kind dat Impuls gemachtigd is om in 
voorkomende gevallen relevante informatie uit te wisselen met de school 
 
Na ontvangst van dit formulier sturen wij u een bevestiging met daarin vermeld een kenmerk van 
uw machtiging automatische incasso. 

                  

 


