
Beste ouder(s), verzorger(s),

Bijgaand ontvangt u het inschrijfformulier voor de TSO op OBS de Trumakkers.

Er zijn een aantal contractkeuzes:

Standaard contract:
Met het standaard contract blijven de kinderen op een vaste dag over (bijv altijd op maandag).  Hiervoor wordt een 
standaard bedrag per maand gerekend. Het  bedrag wordt gedurende 11 maanden in rekening gebracht. De maand 
augustus zal niet gefactureerd worden. U kunt uiteraard tussentijds wijzigingen van dagen doorgeven middels een 
nieuw inschrijfformulier. Er wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd.
Voorbeeld: Als u 2 kinderen heeft, welke beide 2 dagen per week  overblijven dan betaalt u € 31,28 per maand          
( € 7,82 per maand per dag * 2 dagen * 2 kinderen).

Flexibel contract:
U kunt de TSO flexibel per dag afnemen. U kunt plannen wanneer u wilt maar u dient de planning voor donderdag 
12:00 de planning voor de week erop door te geven via onze website www.kidstalent.nl. U krijgt van ons een 
inlogcode en kunt zelf plannen (ook voor een heel jaar vooruit). De prijs is € 2,70. Mocht u op het allerlaatst van de 
TSO gebruik willen maken dan is het ook mogelijk maar dan moeten wij u € 3,20 in rekening brengen vanwege de 
extra (administratieve) werkzaamheden.

Nieuwe inschrijfformulier.
Wij verzoeken u het inschrijfformulier  ingevuld en ondertekend in te leveren bij de TSO coördinator of op school af te 
geven.

Hoe betaalt u?
Om de prijs zo laag mogelijk te kunnen houden zijn wij genoodzaakt om zoveel mogelijk digitaal te doen. U kunt 
enkel per automatische incasso tekenen. Dit doen we om te bezuinigen in uren, om onnodig veel papierwerk te 
voorkomen én om het u en ons makkelijk te maken.  U dient wel vooraf een automatische incasso te tekenen!

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze TSO coördinator. Het email adres is 
tso-heeze@kidstalent.nl, of per telefoon 06-41567900 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.00 
uur).

Met vriendelijke groet,

Stichting Kids Talent.

http://www.kidstalent.nl/
mailto:tso-heeze@kidstalent.nl


Inschrijfformulier
Ja, ik maak graag gebruik van de TSO op de Trumakkers en kies:

A) STANDAARDCONTRACT € 2,15 per keer (niet tijdens schoolvakanties)
O een standaardcontract voor: O maandag € 7,82 p/mnd (niet in augustus)

O dinsdag € 7,82 p/mnd (niet in augustus)
O donderdag € 7,82 p/mnd (niet in augustus)

 (Opvang bedraagt voor een jaar € 86,- / 11 maanden = € 7,82 per maand, per dag).

B) FLEXIBEL CONTRACT € 2,70 per keer
O flexibele opvang en zal via een aan te vragen login-code via www.kidstalent.nl doorgeven wanneer we 
komen en betaal alleen die gebruikte TSO-dagen.

Naam kind: ........................………………………………………………………….
BSN nummer …………………………………………………………………………...
Adres (van ouder): …………………………………………………………………………...
Postcode/woonplaats: …………………………………………………………………………...
Startdatum:                        …………………………………………………………………………...

Klas kind:   ………………………..        Leerkracht: …………………………………..
Geboortedatum:  …………………………..        broers/zus op school: O ja O nee
Emailadres: ……………………………………………………………………(voor verzenden factuur)

Mag op de foto: O ja O nee        Mag op de website:             O ja O nee
Bijzonderheden:…………………………………………………………(o.a. medicijn gebruik)

Tel nr. huis…………………………………………..
GSM moeder:  …………………………………… GSM vader:………………………………..
Tel.nr. huisarts: …………………………………… Tel.nr. tandarts ………………………….

Automatische incasso Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan stichting Kids Talent te Oirschot 
om rond de 7e van de maand van zijn/haar giro/bankrekening bedragen af te schrijven voor het tarief 
van een plaatsing op de TSO (t.g.v. IBANnummer: NL40ABNA051.03.44.291).
 
IBAN banknummer: ………………………………………………
Naam rekeninghouder: ………………………………………………

Handtekening rekeninghouder: ………………………………………………

In het geval u het niet eens bent met de afschrijving heeft u de mogelijkheid om binnen 60 dagen de 
betaling onvoorwaardelijk te storneren. U kunt hiervoor opdracht geven aan uw bank. Voor intrekking 
van de machtiging kunt u zich richten tot stichting Kids Talent.

http://www.kidstalent.nl/

