Contract voor de tussenschoolse opvang van de Vlaamse Reus
De Overblijfcommissie Vlaamse Reus, hierna te noemen de Commissie, en
De heer/mevrouw ……………………………………………………………………………………., hierna te noemen de
aanvrager, verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd, tenzij deze uiterlijk de laatste dag van het
schooljaar schriftelijk wordt opgezegd.
2. De overeenkomst eindigt automatisch op de dag dat het kind de Vlaamse Reus verlaat, of bij
tussentijdse opzegging door de aanvrager.
3. Prijsverhogingen worden per jaar door de Overblijfcommissie van de Vlaamse Reus
vastgesteld en gaan in op de eerste schooldag van het schooljaar. Aanvrager wordt hierover
voor het einde van het lopende schooljaar geïnformeerd. Er wordt geen individuele rekening
gestuurd.
4. De betaling dient te geschieden voor de ingangsdatum van dit contract en daarna voor het
begin van iedere periode op rekeningnummer NL57 INGB 0004 4670 08 t.n.v. OVB de
Vlaamse Reus onder vermelding van de naam en groep van het betreffende kind.
5. De betaling kan plaatsvinden in termijnen van periode(s) of een heel jaar.
6. Wijzigingen in het contract dienen schriftelijk te worden ingediend bij de administratie.
7. Afwijkende betalingsvoorwaarden en aangepaste afspraken vinden alleen plaats in overleg
met de administratie.
8. Bij ziekte van tenminste twee weken aaneen gesloten worden de kosten van de niet
gebruikte dagen teruggestort.
9. Er wordt geen vergoeding gegeven voor situaties die veroorzaakt worden door overmacht
(bv staking, ijsvrij, vrije dag in geval van ziekte leerkracht) met een maximum van vijf dagen.
10. De overeenkomst kan door de administratie met onmiddellijke ingang worden opgezegd in
geval van (herhaaldelijk) wangedrag en wanbetaling.

Amsterdam, …………………………………………..

Namens de ouder(s)/verzorger(s),

…………………………………………………….

juni 2018

Aanmeldingsformulier Overblijf 2018/2019
Ondergetekende wil met ingang van ……...-……….-20…….. zijn/haar kind gebruik laten maken van de
overblijf op de volgende dagen:
O MAANDAG

O DINSDAG

O DONDERDAG

Naam kind: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………….
Zit in groep: ………………………………………. Bij juf/meester …………………………………………………………
Medische of overige bijzonderheden van het kind:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ouder(s)/verzorger(s) is/zijn te bereiken op de volgende telefoonnummers:
Telefoon thuis: ………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon werk: ………………………………………………………………………………………………………………………
Mobiel telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………….
Door ondertekening van dit formulier verplicht u zich als ouder/verzorger om belangrijke informatie en wijzigingen met
betrekking tot bovenstaande gegevens door te geven aan de administratie van de overblijf.
Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de overblijfregels en van de (financiële) verplichtingen met
betrekking tot het gebruik van de overblijf zoals die op de andere kant van dit formulier staan vermeld.

Ondergetekende verplicht zich om het verschuldigde bedrag vooruit te betalen, door middel van
overmaking op rekeningnummer NL57 INGB 0004 4670 08 t.n.v. OVB de Vlaamse Reus onder
vermelding van de naam en groep van het betreffende kind.
•
Eén periode

O 1 dag per week
O € 16,50

O 2 dagen per week
O € 33,-

Twee periodes
O € 31,90
O € 63,80
(incl. 3,34% korting)
Drie periodes
O € 46,20
O € 92,40
(incl. 6,67% korting)
Vier periodes
O € 59,40
O € 118,80
(incl. 10 % korting)
Strippenkaart voor incidenteel gebruik à € 2,50 per keer
(minimaal af te nemen strippenkaart € 12,50)
•

juni 2018

O 3 dagen per week
O € 49,50
O € 95,70
O € 138,60
O € 178,20

Eén periode beslaat ongeveer 10 schoolweken / aankruisen wat van toepassing is

