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Aanmeldingsformulier 
 

TSO de Broodtrommel ’t Panorama 

‘tijd voor lunch en spelen’ 
 

 
Naam kind: ________________________________________ 

Geboortedatum: ________________________________________ 

Klas: ________________________________________ 

Datum start TSO: ________________________________________ 

 
TSO dagen:  maandag 
  dinsdag 
 
  donderdag 
  vrijdag 
 
  alléén incidenteel  
 
  mag bij vriend(in) overblijven 
 
    
 
Allergieën:  _________________________________________ 

Evt. toelichting:  _________________________________________ 

 _________________________________________ 
 
 

Met deze aanmelding gaat u akkoord met de onderstaande algemene 
voorwaarden van Stichting TSO de Broodtrommel. 
 
Graag zo spoedig mogelijk, samen met de doorlopende machtiging, inleveren 
bij de juf/meester of mailen naar tsodebroodtrommel@gmail.com. 
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Doorlopende machtiging 
 

TSO de Broodtrommel ’t Panorama 

 
 

 
 
Naam:  Stichting TSO de Broodtrommel ’t Panorama  
Adres:  Cronjéstraat 9 
Postcode:  6813 
Woonplaats: Arnhem  
Land: Nederland  
Incassant ID: NL80ZZZ603627900000 
Kenmerk machtiging:  staat op eerstvolgende factuur 
Reden betaling:  Tussen schoolse Opvang, locatie BS ‘t Panorama, Arnhem  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting TSO de Broodtrommel ’t Panorama 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 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 
Stichting TSO de Broodtrommel ’t Panorama. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 
na afschrijving contact op met uw bank.  
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam rekeninghouder: __________________________________________ 

Ouder van: __________________________________________ 

Adres:  __________________________________________ 

Postcode:  __________________________________________ 

Woonplaats: __________________________________________ 

Land:  __________________________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

IBAN: __________________________________________ 

Bank Identificatie [BIC]*:  __________________________________________ 

  

Plaats en datum: ____________________________ 

 

Handtekening: __________________________________________ 

 

 
*Geen verplicht veld bij een Nederlands IBAN. 
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Algemene voorwaarden voor Stichting TSO de Broodtrommel ’t Panorama 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afname van tussenschoolse opvang door de ouders/verzorgers. 

 
Belangrijke uitgangspunten:  

• Stichting TSO de Broodtrommel ‘t Panorama is verantwoordelijk voor het overblijven. De schooldirectie van 
basisschool ’t Panorama is eindverantwoordelijk. 

• Stichting TSO de Broodtrommel ‘t Panorama is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling.  

• De afspraken en overeenkomsten gemaakt met de schooldirectie van basisschool ‘t Panorama staan in een 
raamovereenkomst. Dit document wordt door de schooldirectie van basisschool ‘t Panorama en Stichting TSO de 
Broodtrommel ‘t Panorama ondertekend. 

Tijden tussenschoolse opvang: 
De tussenschoolse opvang vindt plaats gedurende de schoolweken, tijdens de middagpauze van basisschool ‘t Panorama. Als 
de school gesloten is, is er geen tussenschoolse opvang. 

 
Abonnement: 
Ouders/verzorgers die op vaste dagen gebruik maken van de tussenschoolse opvang doen dit door middel van een 

abonnement. Een abonnement kan afgenomen worden op basis van de volgende dagen: 

• 1 dag in de week tussenschoolse opvang 

• 2 dagen in de week tussenschoolse opvang 

• 3 dagen in de week tussenschoolse opvang 

• 4 dagen in de week tussenschoolse opvang 

Zonder opzegging wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd. Als er geen gebruik gemaakt wordt van de 
tussenschoolse opvang door bijvoorbeeld ziekte of een studiedag van de school, zal geen teruggave plaatsvinden van 
abonnementsgeld. Dit geldt tevens voor alle nationale feestdagen. 

 
Incidentele opvang: 
Voor incidentele opvang kunt u zich aanmelden via tsodebroodtrommel@gmail.com  

 
Mutaties: 
Ruilen van dagen mag, mits dit kan volgens de coördinator van de tussenschoolse opvang. Het opsparen van dagen kan niet. 

 
Beëindiging abonnement: 
Door de ouders: 

De opzegtermijn bedraagt één maand. Opzegging is mogelijk per de 1e van de maand. 
 
Door de Stichting:  

1. Als betaling uitblijft, behoudt Stichting TSO de Broodtrommel ’t Panorama zich het recht toe de TSO eenzijdig te beëindigen. 
De TSO wordt automatisch beëindigd aan het einde van de basisschool. Wanneer de afspraken met de basisschool worden 
beëindigd, wordt ook deze overeenkomst beëindigd. Stichting TSO de Broodtrommel ’t Panorama zal de ouders daar uiterlijk 

twee maanden voor de definitieve beëindiging over informeren. 
Aanvulling per september 2017: 
2. Als naar het oordeel van Stichting TSO de Broodtrommel sprake is van een slechte verstandhouding tussen (medewerkers 

van) Stichting TSO de Broodtrommel en het kind en/of de ouder op grond waarvan voortzetting van de dienstverlening door 
Stichting TSO de Broodtrommel niet kan worden verlangd. 
3. Stichting TSO de Broodtrommel houdt rekening met de individuele wensen van de ouder voor zover dit redelijkerwijs voor 

Stichting TSO de Broodtrommel mogelijk is. Mocht dit voor Stichting TSO de Broodtrommel niet mogelijk geacht worden kan 
voortzetting van de dienstverlening door Stichting TSO de Broodtrommel niet worden verlangd. 
 

Tussentijdse wijziging abonnement 
Een structurele wijziging in dagen, bij gelijk blijven van het aantal dagen, is tussentijds mogelijk per de 1e van de maand en 
dient schriftelijk of per mail te worden doorgegeven. Voor een structurele mindering van dagen geldt een wijzigingstermijn van 

twee maanden en kan worden opgezegd per de 1e van de maand. De wijziging dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Een 
structurele uitbreiding van dagen is tussentijds mogelijk en dient schriftelijk of per mail te worden aangevraagd. 
 

Kosten: 
De kosten voor de tussenschoolse opvang bedragen voor abonnementen €2,- per keer en voor incidentele opvang €2,50 per 
keer en kunnen door Stichting TSO de Broodtrommel ’t Panorama jaarlijks bijgesteld worden. Het tarief voor de tussenschoolse 

opvang voor het komende schooljaar wordt indien er sprake is van wijziging minimaal 2 maanden voor afloop van het lopende 
schooljaar met onderbouwing naar de schooldirectie gemeld. Ook kunnen de prijzen tussentijds bijgesteld worden, als er 
wettelijke bepalingen zijn of de situatie op school verandert. Stichting TSO de Broodtrommel ’t Panorama bespreekt de 

prijswijzigingen eerst met de schooldirectie en licht vervolgens de ouders/verzorgers in. 
 
Automatische incasso: 

De kosten van een abonnement zijn berekend over 40 weken school. De betaling vindt plaats via automatische incasso. De 
kosten van het abonnement worden periodiek geïncasseerd, schoolvakanties uitgezonderd. 
Op het moment dat wij het aanmeldformulier ontvangen hebben ontvangt u een brief voor automatische incasso. Deze dient per 

omgaande te worden geretourneerd. 
 
Wijziging en algemene voorwaarden:  

Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden uitsluitend door Stichting TSO de Broodtrommel ’t Panorama doorgevoerd. De 
gewijzigde algemene voorwaarden worden voorzien van een nieuwe maand en datum en 1 maand voorafgaand aan de datum 
van inwerkingtreding ter inzage op de school gelegd. 

 
Vragen: 

Bij vragen en of problemen kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren of via tsodebroodtrommel@gmail.com  
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