
Formulier incidenteel overblijven 

Met dit formulier kunt u uw kinderen aanmelden voor het incidenteel overblijven op De Swoaistee. 

Wanneer uw kind(eren) voor de eerste keer incidenteel overblijft (overblijven) is het nodig uw 

gegevens te vermelden.  

1) Gegevens kind (eren) 

Voornaam, achternaam en groep 

 

 

Voornaam, achternaam en groep 

 

 

Voornaam, achternaam en groep 

 

 

2) Datum overblijven (voor elke overblijf dag een apart formulier invullen!) 

           -  - /       -- /   20  -- 

Mijn kind(eren) blijft (blijven) voor het eerst 

incidenteel over. 

□  Ja (gegevens ouder/ verzorger invullen) 

  Ja (zij blijven ook vast over dus de gegevens zijn 

bekend!) 

Mijn kind(eren) is (zijn) al vaker incidenteel 

overgebleven 

□  Ja (de gegevens zijn bekend dus het volgende 

blok hoeft niet ingevuld te worden) 

3) Kosten en betaling 

De kosten zijn € 2.50 per keer. Voor kinderen die gebruik maken van het incidenteel overblijven en 

daarnaast niet ‘vast’ overblijven wordt een jaarlijkse toeslag van €10,-  per kind in rekening 

gebracht.  

De betaling van de verschuldigde ouderbijdrage gaat altijd per automatische incasso.  Het door u 

verschuldigde bedrag wordt tussen de 15de  en de 20e van uw rekening afgeschreven in de maand 

aansluitend aan de maand waarin de opvang plaats had.  

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Wij stellen 

het zeer op prijs als ons van de reden daarvan op de hoogte stelt.  

Doorlopende machtiging        SEPA 

Met het plaatsen van uw handtekening geeft u toestemming aan de Vereniging Kinderopvang 

“De Swoaistee” om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om daarmee 

doorlopend een bedrag voor de kosten van kinderopvang van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van de Vereniging Kinderopvang “De Swoaistee”. 

Voorbeeld N L 9 9 B A N K 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IBAN 
                                    

 

Voorbeeld B A N K N L 1 A X X X 

BIC  

code                       
 

Naam rekeninghouder :  

Adres: 

Postcode:    Plaats: 

 

Plaats en datum: 

 

Handtekening: 

 


