
Aanmeldingsformulier KidsmixZ

1. Persoonsgegevens (per kind 1 formulier)

Hierbij schrijven wij ons kind in voor de Tussenschoolse opvang. Tevens verklaren wij middels dit formulier 
akkoord te gaan met automatische incasso van de ouderbijdrage. Door ondertekening van dit formulier geeft 
U toestemming aan Kidsmixz om zakelijke doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank om een 
bedrag van Uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van Kidsmixz.

School:  ¨ Merwede  ¨ Pietersweer  ¨ Tonnenband  ¨ CS Rehoboth  Groep: 

Roepnaam kind: Achternaam:

Geboortedatum: jongen / meisje

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Tel.nr:  Tel.mobiel: 

Ouder 1:  Dhr/Mevr:

 Tel.werk/06:

 E-mail: 

Ouder 2:  Dhr/Mevr: 

 Tel.werk/06:

Naam huisarts + tel.nr:

Naam tandarts + tel.nr:

Polisnr. Ziektekostenverzekering:

Gewenste plaatsingsdatum:

2. Gegevens gewenste plaatsing

Abonnement
De kosten voor een abonnement bedragen voor het schooljaar 20_ _/20_ _  €2,25 euro per dag. De kosten 
worden maandelijks automatisch geïncasseerd.U kiest voor een abonnement op de volgende dagen:

¨ maandag  ¨ dinsdag  ¨ donderdag  ¨ vrijdag

Strippenkaart
Heeft u incidenteel opvang nodig, maar toch regelmatig per jaar, maar niet op vaste dagen, dan is het mogelijk 
de KidsmixZ strippenkaart te kopen. Deze strippenkaart blijft op de tussenschoolse opvang. De strippenkaart is 
gezinsgebonden. De kosten voor deze strippenkaart is 24,00  (10 strippen van €2,40).
 
¨ ja ik wil een strippenkaart voor incidenteel gebruik.

Incidenteel overblijven
Heeft u maar een hele enkele keer per schooljaar opvang nodig, dan kunt u zich door middel van dit formulier 
toch opgeven. Het bedrag van deze opvang is €2,50 euro per keer.

¨ ja ik wil van deze vorm van overblijf gebruik maken, ook ik geef toestemming voor automatische incasso, of 
betaal op de dag van de overblijf €2,50 euro contant aan de overblijfmoeder. 

Vervolg op volgende pagina



3. Extra informatie

3a. Heeft U nog informatie die voor ons belangrijk is om te weten op het gebied van eten en drinken?Hoeveel 
moet U kind minimaal op eten? Wat mag uw kind zeker NIET eten/drinken?

3b. Is er nog informatie die wij op medisch gebied van uw kind moeten weten?

3c. Is er nog informatie van belang die wij op gebied van gedrag of aanpak moeten weten?

4. Automatische incasso

Zonder automatische incasso geen overblijf.
Bij betalingsachterstand zullen wij u kind/kinderen niet meer toelaten.

Ondergetekende machtigt KidsmixZ alle verschuldigde bedragen van zijn/haar  giro of 
bankrekening af te schrijven, conform de Algemene voorwaarden van tussenschoolse opvang.

IBAN:

Bank Identificatie

(BIC)

Naam, tussenvoegsel en voorletters:

Adres:

Woonplaats:

Datum:  Handtekening:

Voor vragen kunt u contact opnemen met KidsmixZ

TSO KidsmixZ
Admiraal de Ruijterstraat 46
3361 VC  Sliedrecht
telf.nr 06- 39461414
e-mail: info@kidsmixz.nl

Aanmeldingsformulieren kunt u opsturen naar bovenstaand adres of inleveren bij de 
administratie van uw school.


