
Inschrijfformulier muziek op de BSO 

 

 

Naam kind   Telefoon*  

Adres  Mobiel nummer  

Leeftijd  BSO locatie  

E-mail adres  Debiteurennr.  

* Communicatie na aanmelding verloopt via de e-mail (o.a. bevestiging etc.).  

* Graag ook het telefoonnummer noteren waarop u tijdens de activiteit te bereiken bent. 

 
De vaste opvangdag(en) van mijn kind op de BSO is/zijn:   
0 maandag               0 dinsdag                       0 woensdag                        0 donderdag                      0 vrijdag 

 
Mijn kind heeft een opvangcontract voor:      
 
0  52 weken                   0  49 weken             0  40 weken         0  Flex- opvang 
 

De muzieklessen worden aangeboden op donderdag op BSO de Poolster. Na aanmelding ontvangt u via de mail 
verdere informatie over muziekles. In deze bevestigingsmail zal u geïnformeerd worden over de definitieve les locatie, 
lestijden en indien van toepassing details over de instrumenten. 

 

 
Fotobeleid  
Ik geef SKDH  wel / geen  (doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming om eventuele foto’s, die gemaakt 
worden tijdens de muzieklessen, te gebruiken voor publicaties (o.a. op de website van SKDH en social media).  

 

Machtiging 

Ik (naam ouder/verzorger) machtig SKDH om de kosten van de muzieklessen per maand te incasseren: 
 
 Naam ouder/verzorger:  
 

 Handtekening:  

 
 Datum en Plaats:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Voorwaarden deelname  

 

 

 

Voor wie 

Het aanbod is voor alle BSO kinderen die bij SKDH een 

plaatsingscontract hebben.  

 

Vervoer muziekles 

Uw kind heeft op betreffende dag opvang: 

Doet uw kind mee aan een de muziekles op zijn/haar opvang 

dag, dan is het vervoer geregeld.  

Uw kind heeft op betreffende dag geen opvang: 

De kinderen die niet op hun vaste opvang dag aan een 

muziekles deelnemen, brengt u zelf, een kwartier voor de 

starttijd, naar de muziekles. Na afloop dient u uw kind tijdig 

op te halen.  

Inschrijven 

U schrijft uw kind in door het bijgevoegde inschrijfformulier in 

te vullen. U ontvangt per mail een bericht als uw kind 

geplaatst is, deze mail ontvangt u enkele weken na de 

inschrijfdatum.  

SKDH behoudt zich het recht om de activiteit te annuleren, 

bijvoorbeeld in verband met te weinig aanmeldingen. 

Uiteraard zullen wij u hier tijdig over informeren.  

 

Kosten – automatische incasso 
De kosten van de muziekles bedragen; 
4 – 7 jaar (zang, ritme les) € 3,50  
4 – 12 jaar (zang, ritme en instrumentaal) € 9,50 
 
Op het moment dat u de ouderbijdrage niet automatisch laat 
incasseren, worden er voor de verwerking van deze 
activiteiten extra administratiekosten in rekening gebracht.  

 

 

 

 
Eigen risico deelname  
Wij willen u er echter op wijzen dat u met het ondertekenen 

van het inschrijfformulier verklaart mede ten behoeve van uw 

kind(eren) een AVP verzekering (voormalige WA-

verzekering) te hebben afgesloten en dat u mogelijke risico’s 
aanvaart die deelname aan onze activiteiten met zich 

meebrengt. Iedere eventuele aansprakelijkheid van de SKDH 

is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 

onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitbetaald. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing 

van kleding en andere persoonlijke eigendommen van de 

kinderen. 

 

Afmelden/annuleren  

Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van uw kind moet u dit 

z.s.m. melden. Dit kunt u doen bij de BSO locatie van uw 

kind. 

 

Opzegtermijn 

Indien u de muziekles op wilt zeggen dan hanteren wij 1 

maand opzegtermijn. 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen over deze voorwaarden? 

Neem dan contact op met het Bureau bestuur en 

ondersteuning SKDH en vraag naar Harmke Fennema via 

telefoonnummer 0223-614202 of mail naar 

arrangementen@skdh.nl  

 

mailto:arrangementen@skdh.nl

