
 

Montessorischool Landsmeer     Burgemeester Postweg 88      1121 JC Landsmeer      tel 020-4823353 

Contract Tussenschoolse Opvang-TSO 
 
 

1. Ondergetekende wenst met ingang van …………………………………………………….……………. (datum) 
 

□  Een nieuw contract af te sluiten voor de TSO 
 

□  Het contract voor de TSO te wijzigen, volgens onderstaande gegevens 
 

□  Het contract voor de TSO te beëindigen 

    
 

2. Naam kind: ...........................................................................................................................   Klas/juf: ……………………………………………..……… 
 

Naam kind: ...........................................................................................................................   Klas/juf: …………………………………………..….….… 
 

Naam kind: ...........................................................................................................................   Klas/juf: …………………………………….………..……. 

 
 

3. In onderstaande tabellen kunt u de gewenste contractvorm aankruisen. 
De vermelde tarieven gelden voor een periode van 5 maanden, het schooljaar bestaat uit 10 maanden. 
De bedragen worden 2x per jaar door Onderwijsstichting Esprit per automatische incasso geïnd, in november en maart. 

 

 1 dag €   45.00 

  2 dagen €   90.00 

 3 dagen € 135.00 

 4 dagen € 180.00 

 
4. Geeft hierbij  

□  wel toestemming om tijdens de TSO bij andere kinderen thuis te eten. 

□  geen toestemming om tijdens de TSO bij anderen kinderen thuis te eten. 
 
Wanneer u géén toestemming geeft, mag uw kind alleen bij anderen eten als hij/zij op de dag zelf een schriftelijke 
toestemming van de ouders/verzorgers aan de medewerkers van TSO kan overhandigen. 
 

5. Naam ouder/verzorger: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
.. 
Adres:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

  
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 

 
IBANnummer:                 
 
 
Ten name van :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…… 

 
 
Ondergetekende verleent hierbij vanaf de datum van ondertekening tot wederopzegging machtiging aan de incassant (Onderwijsstichting 
Esprit, IBAN NL80INGB0006934080) om de betreffende bedragen af te schrijven van de bankrekening. 
 
De datum van afschrijving staat op de factuur die u enige tijd van te voren zult ontvangen. Mocht het bedrag niet correct zijn, kunt u contact 
opnemen met de TSO-administratie: tel. 020-4823353 of email: berichten@msl.espritscholen.nl .  
 
Mocht u het niet eens zijn met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank.   

                                       
 
………………………………………………………..          te …………….…..…….……..………………………………. 

                                                          (datum)                                                                              (plaats) 
 

 
Handtekening (ouder/verzorger): ……………………….………………..…………….....................                                                                                                

 maandag 

 dinsdag 

 donderdag 

 vrijdag 

N L 
                

Administratie 

Presentielijst  
Klassenlijst i.c.  
Adressenlijst i.c.  

mailto:berichten@msl.espritscholen.nl

