Aanmeldformulier
schooljaar 2019 - 2020
ALGEMENE GEGEVENS LEERLING
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Tussenvoegsels
Achternaam
BurgerServiceNummer (BSN)
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Telefoonnummer (leerling)
ADRESGEGEVENS
Straat
Huisnummer en
Postcode
Woonplaats

AANMELDINGSFORMULIER DE BASISSCHOOL VAN HIP

GEGEVENS OUDERS
Ouder/verzorger 1.***

Ouder/verzorger 2.

Voornamen (voluit)
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Adresgegevens (indien
afwijkend van leerling)
Beroep
Werkgever

BESCHRIJVING VAN DE BEHOEFTE EN WENSEN VAN DE OUDERS/LEERLING
Indien er nog specifieke wensen en/of behoefte zijn voor schooljaar ‘19 - ‘20 kunt u deze
hieronder beschrijven:

AANMELDINGSFORMULIER DE BASISSCHOOL VAN HIP

SCHOOLGELD
Inschrijfgeld

€250,00 (eenmalig)

Schoolgeld*

€17.500 per jaar

Facturering (automatische incasso)**

❏ Maandelijks in tien termijnen
(van september t/m juni)
❏ Betaling van het volledige
schoolgeld in twee termijnen
❏ Betaling van het volledige schooljaar
in een termijn

Uw bankrekeningnummer i.v.m.
automatische incasso
* Indien u kiest voor maandelijks te betalen worden er administratiekosten in rekening gebracht van €25,- per
maand. Indien betaling van de factuur om welke reden dan ook achterwege blijft, zal per herinneringsmail/factuur
De Basisschool van HIP B.V. €25,- extra in rekening brengen ter dekking van de administratie kosten.
** Aanvinken wat uw voorkeur heeft.
*** De eerste ouder/verzorger zal bij non-betaling worden aangesproken voor de openstaande schuld.

Hierbij schrijf ik mijn kind in voor De Basisschool van HIP B.V. in het schooljaar 2019/2020.
Met de acceptatie van deze inschrijving door De Basisschool van HIP B.V. komt een
onderwijsovereenkomst tot stand tussen De Basisschool van HIP B.V. en ondergetekenden.
Op de onderwijsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van De Basisschool van HIP
B.V. van toepassing.
❏ Ja, ik heb de Algemene Voorwaarden ontvangen, gelezen en ga met de inhoud van
die Algemene Voorwaarden akkoord, met dien verstande dat die Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn op deze overeenkomst en eventueel daaruit
voortkomende overeenkomsten.
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Deze voorwaarden zijn mij bekend en als bijlage gevoegd bij dit aanmeldformulier. Het
versturen/inleveren van dit aanmeldformulier houdt tevens in dat ik akkoord ga met deze
Algemene Voorwaarden en met de inhoud van de bijbehorende online schoolplan. Een
kopie van zowel het aanmeldformulier als de Algemene Voorwaarden, blijven in mijn bezit.
❏ Ik ben op de hoogte van de betalingsmogelijkheden van het schoolgeld en zal
zorgdragen voor tijdige betaling. Het schoolgeld wordt maandelijks op de 1e van de
maand geïncasseerd door De Basisschool van HIP B.V..
❏ Ik ben me ervan bewust dat de in deze overeenkomst genoemde bedragen door de
inschrijving volledig verschuldigd en opeisbaar worden en de verschuldigdheid niet
afhankelijk is van het daadwerkelijk volgen van onderwijs.
❏ Ik ben door De Basisschool van HIP B.V. gewezen op de mogelijkheid om de
onderwijsovereenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming ervan zonder opgave
van redenen te ontbinden, waarna ik (behoudens het schoolgeld voor de dagen tot
de opzegging) geen schoolgeld verschuldigd ben en – indien van toepassing – het
reeds betaalde schoolgeld terug krijg.

ONDERTEKENING:
Ouder 1/Wettelijk vertegenwoordiger

Ouder 2/Wettelijk vertegenwoordiger

Naam

Naam

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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