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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op uw school wordt de tussenschoolse opvang (TSO) verzorgd door KMN Kind & Co.  
Wanneer u gebruik wilt gaan maken van de TSO, kunt u het aanmeldingsformulier TSO 
ingevuld terugsturen naar: 
 
KMN Kind & Co – TSO administratie 
Antwoordnummer 2446 
3430 VB Nieuwegein 
 
Op onze website www.kmnkindenco.nl kunt u de spelregels van de TSO nalezen.  
 
Als de TSO-administratie uw aanmeldingsformulier TSO heeft ontvangen wordt deze zo 
spoedig mogelijk verwerkt. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding. 
 
Vervolgens kan uw kind gebruik maken van de TSO. Op elke TSO werkt een TSO-
coördinator. Deze verzorgt samen met de TSO-vrijwilligers de tussenschoolse opvang. 
Zij houden bij wanneer uw kind op de TSO geweest is. In de daaropvolgende maand 
ontvangt u een factuur voor de gebruikte TSO-momenten. De betaling van de TSO-facturen 
geschiedt middels automatische incasso. 
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met de TSO-
coördinator op uw school.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
TSO-administratie 
KMN kind & Co  



 
 

     
 

 

 Aanmeldingsformulier tussenschoolse opvang (TSO)  

Gegevens ouder(s) /ve rz o rg er (s)  

1
e
 Ouder/verzorger  m/v 

Adres  

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer  Privé:   Mobiel:   

E-mail  

2
e
 Ouder/verzorger m/v 

Gegevens k ind   

Voornaam  j/m Achternaam   

Geboortedatum  School   

Zit in groep (omcirkel groep) 1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8  Naam groep  

TSO Overbli jf    

Vaste dag(en):  
Juiste dag(en) aankruisen 
a.u.b. 

  maandag               dinsdag 

  donderdag             vrijdag 

Flexibele dagen  
(wekelijks op wisselende 
dagen) 

  

Startdatum:  Incidentele overblijf   

Op de TSO gelden spelregels TSO. Deze kunt u nalezen op www.kmnkindenco.nl 
 
Let op: Bij gebruik van meerdere diensten van KMN Kind & Co zoals kinderdagverblijf, buitenschoolse en tussenschoolse opvang kunt u 

slechts één rekeningnummer opgeven. Vult u hieronder een ander nummer in dan waarvoor u een machtiging heeft afgegeven aan KMN 
Kind & Co, dan wordt voortaan van dit nieuwe rekeningnummer geïncasseerd. 

Doorlopende Machtiging                                                 S€PA                                                                     
 

 

Naam                               : KMN Kind & Co                     Incassant ID              : NL66ZZZ301827230000 
Adres                               : Kroonslag 2 

Postcode                         : 3991 TW                                  Woonplaats              : Houten 
Land                                 : Nederland                

 
Kenmerk machtiging    : uw debiteurennummer zoals vermeld op uw factuur                                                

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KMN Kind & Co om doorlopende incas so-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 KMN Kind & Co. 

U ontvangt rond de 20
ste

 van elke maand uw factuur met de kosten die van uw rekening zullen worden afgeschreven rond de 27
ste

 van 
diezelfde maand. Voor Kinderopvang en Buitenschoolse opvang geldt dat voor incidentele extra opvang, wijzigingen en/of plaatsingen 
op korte termijn er rond de 15e van de maand een extra facturatiemoment is, welke rond datzelfde tijdstip zal worden geïncasseerd. 

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                                    : ___________________________________________________________  
 

Adres                                    : ___________________________________________________________ 
 
Postcode                              : ______________________  Woonplaats: __________________________ 

 
Land                                      : ____________________________________ 

 
IBAN                                     : ____________________________________ 
 

Plaats en datum                 : ________________________  Handtekening: _______________________ 

 

 

Bijzonderheden/opmerkingen:  
 

 
 
 

 
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: 

 KMN Kind & Co, Postbus 250, 3430 AG NIEUWEGEIN  


