OUDERBIJDRAGEFORMULIER SCHOOLJAAR 2018‐2019
Om er zeker van te zijn dat uw gegevens kloppen met onze administratie verzoeken wij u het gehele formulier in te vullen.
Zodoende beschikken wij over alle relevante adressen, telefoonnummers en email adressen.
Wilt u ALTIJD het formulier ingevuld retourneren.
Ondergetekende
Naam ouder/verzorger
:……………………………………………………………………………
Adres
:……………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats
:……………………………………………………………………………
Telefoonnummer
:……………………………………………………………………………
Email adres
:……………………………………………………………………………
Ouder/verzorger van de volgende kinderen op Vrije School De Zonnewende
1………………………………………………………………..

Klas:…………………..

2………………………………………………………………..

Klas:…………………..

3………………………………………………………………..

Klas:…………………..

4………………………………………………………………..

Klas:…………………..

Wil in het schooljaar 2018‐2019 Vrije school De Zonnewende ondersteunen met een vrijwillige ouderbijdrage van:
€ ……………………………

vermeerderd met een basisbijdrage van € 75,‐‐ per kind

zodat het totaal bedrag komt op € ………………………………………





De ouderbijdrage zal rechtstreeks worden voldaan op Triodosbank IBAN: NL43 TRIO 0390.5135.04
( Bic.: TRIONL 2U ) t.n.v. Stichting de Vrije School NON inzake ouderbijdrage Vrije School De Zonnewende
onder vermelding van naam kind en klas.
S.v.p. uw voorkeur aankruisen ‐ stortingen in 1 , 4 of 7 termijnen en ondertekenen.
in 1 termijn
in 4 termijnen
in 7 termijnen
Uw handtekening ……………………………………………..
Datum ……………………………………….

Automatische incasso kan alleen als het formulier vóór 31 oktober ingeleverd is bij de administratie van
Vrije School De Zonnewende t.a.v. Anja Mostert. De incasso’s vinden dan plaats in de maanden november t/m mei.
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Ondergetekende verleent hierbij aan Vrije school de Zonnewende p.o. machtiging om bovenstaand bedrag in:
 in 4 termijnen
 in 7 termijnen
een totaal bedrag van € ………………………………………………………………………………………….
af te schrijven van:
bank‐ of girorekening IBANnr: …………………………………………………………………… ten name van:……………………………………………
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 30 dagen de tijd om uw bank‐ of girokantoor opdracht te geven het
bedrag terug te boeken. Indien u uw machtiging wilt intrekken verzoeken wij u dat schriftelijk te willen berichten aan de
school via administratie@vrijeschoolzutphen.nl

Uw handtekening:……………………………………………………………….

Datum:……………………………………

