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VOOR-AANMELDINGSFORMULIER  
 
De Vereniging "Nutsschool Wassenaar" stelt zich ten doel onderwijs te geven dat gericht is op de vorming en 
ontwikkeling van elk kind als individu en als lid van de gemeenschap. Binnen het raam van het onderwijs zullen 
politieke, sociale of religieuze beginselen vanuit een strikt neutraal standpunt behandeld worden. 
 
Om dit doel te kunnen bereiken is de vereniging van mening dat het van belang is, dat de school naast 
subsidie van de Overheid beschikt over extra financiële middelen ten behoeve van o.a. boventallige 
leerkrachten. 
 
Ondergetekende meldt het hierna te noemen kind aan voor de voorinschrijving als leerling van de Nutsschool 
Wassenaar. 
Op het moment dat uw kind drie jaar wordt, zal de Nutsschool u berichten dat de inschrijving definitief is. 
 
Personalia leerling 
 
Achternaam :          _______ Geslacht: M / V 
 
Roepnaam : Geboortedatum : ____         ___  
 
Voornamen :       ___ 
 
Adres :                  Telnr :     ___ 
 
Postcode  : Woonplaats :     ___ 
 
BSN-nummer * : Nationaliteit :     ___ 
 
Geboorteplaats : Land :      ___ 
 
Noodtelefoonnr : Noodnr. naam   :     ___ 
 
Spreektaal thuis  :      __________ 
 
Huisarts : Telnr. Huisarts :      ___ 
 
Verzekering ziektekosten: Polisnummer :     ___ 
 
 
Personalia ouders/verzorgers 
 
Relatie tot kind : vader / moeder / ………………… Relatie tot kind : vader / moeder / …....................____ 
 
Achternaam  : Achternaam  :     ___ 
 
Voornaam  : Voornaam  :     ___ 
 
Voorletters  : Voorletters :     ___ 
 
Straat+Huisnr. : Straat+Huisnr. :     ___ 
 
Postcode+Plaats : Postcode+Plaats :    ___ 
 
Geboortedatum  : Geboortedatum :     ___ 
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Geboorteplaats  : Geboorteplaats :     ___ 
 
Geboorteland  : Geboorteland :     ___ 
 
Nationaliteit  : Nationaliteit :     ___ 
 
Beroep  : Beroep :     ___ 
 
Burgerlijke staat  : Burgerlijke staat:     ___ 
 
Telnr. mobiel  : Telnr. mobiel :     ___ 
 
Emailadres  : Emailadres :     ___ 
 
 
Door school te gebruiken hoofd-emailadres tbv corre spondentie:       ___ 
 
 
Gezinssamenstelling (broer/ zus + geboorte data): 
 
        ___ 
 
 
Bijzonderheden (lichamelijke of andere omstandigheden die bij de school bekend zouden moeten zijn):   
 
        ___ 
 
Gegevens school/peuterzaal van herkomst (indien van  toepassing) 
 
Naam :  Adres :      ___ 
 
Postcode :  Plaats :    Groep :  ___ 
 
 
Heeft u uw kind ook nog op een andere basisschool aangemeld?  JA / NEE  
 
Indien ja, welke :        ___ 
 
* Voeg een kopie toe van een overheidsdocument waar  het BSN-nummer op vermeld is: 
 -het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind, 
 -het geboortebewijs van uw kind, of 
 -een afschrift van de persoonslijst die de gemeent e bij de geboorte van  uw kind heeft verstrekt. 
 
Ondertekening 
Naam verzorger 1 :   Naam verzorger 2 :     ___ 
 
Plaats  : Plaats  :     ___ 
 
 Datum : Datum  :     ___ 
 
Handtekening : Handtekening :     ___ 
 
Voorinschrijving 
Bij voorinschrijving geldt een éénmalige administratieve vergoeding van € 100,- per kind. Deze 
dient u te voldoen bij indienen van het vooraanmeldingsformulier. Na ontvangst, krijgt u een 
bevestiging van voorinschrijving (De administratieve vergoeding wordt niet door de Nutsschool 
geïncasseerd, hiervoor dient u zelf zorg te dragen). 

€ 100,-  Overmaken op: 
IBAN:  NL70 RABO 0106 9433 32  
Ten name van  Nutsschool Wassenaar 
Met vermelding van: ‘vooraanmelding’ en naam van uw  kind. 

 Pas na ontvangst van de administratieve vergoeding  is de voorinschrijving definitief. 
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Als er geen plaats is voor uw kind, wordt hij/zij op de wachtlijst geplaatst. U wordt hierover 
geïnformeerd. Het uiteindelijk –mogelijk- niet kunnen plaatsen van uw kind geeft geen recht op 
restitutie van de betaalde administratieve vergoeding. 
 
Heeft u jongere kinderen? Meldt u deze ook spoedig aan, wij hebben namelijk ook voor de 
kleintjes al wachtlijsten! 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Machtiging automatische incasso 
 
De Nutsschool int de jaarlijkse ouderbijdrage en overblijfgeld via automatische incasso. 
De bijdrage wordt van de op de Nutsschool Wassenaar schoolgaande kinderen per schooljaar in 
twee termijnen geïnd: omstreeks oktober en april. 
 
Bijgaand treft u een machtigingsformulier aan waarbij u de Nutsschool, tot wederopzegging, 
toestemming verleent om het bedrag twee keer per jaar te incasseren. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam : ………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Postcode : …………………………………………………. Woonplaats : ……………………………………………………. 

Land :  ………………………………………………….......................................................................................... 

IBANnummer :  ……………………………………………………… Bank identificatie (BIC)*:  …..…………….…………………. 

Plaats en Datum :       Handtekening : 

* geen verplicht veld bij NL IBAN 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging Nutsschool 
Wassenaar om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens betaling van de ouderbijdrage en het overblijfgeld, en uw bank 
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Vereniging Nutsschool Wassenaar. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Incassant: 

Naam : Vereniging Nutsschool Wassenaar 

Adres : Zijllaan 39 

Postcode : 2242 CA Woonplaats : Wassenaar 

Land : Nederland Incassant ID : 10.69.43.332 

Doorlopende machtiging  S€PA 
 


