
 
 

 
 

 

Voorwaarden TMO  
  

Tamarisk 2018/2019 
 
  
Afname van vaste dagen 
Voor 1x TMO per week betaalt u €   6,33  per maand. 
Voor 2x TMO per week betaalt u € 12,66  per maand. 
Voor 3x TMO per week betaalt u € 18,99  per maand. 
 
Incidentele afname 
De mogelijkheid bestaat om incidenteel TMO af te nemen. 
Dit kan met een strippenkaart voor 10 keer TMO, waarvoor u eenmalig € 24,50 betaalt middels een 
incassomachtiging. Deze strippenkaart is ook aan te vragen wanneer u naast uw vaste dagen incidenteel een 
extra dag TMO nodig heeft. De leidster zal de strippenkaart in beheer houden en het aantal afgenomen keren 
TMO aanvinken. De strippenkaart is alleen per kind aan te vragen, dus broertjes en/of zusjes kunnen niet op 
dezelfde kaart. 
 
Voorwaarden TMO: 
 
Betaling 
Er zal voorafgaand aan de maand van de opvang worden geїncasseerd. Het tarief is gebaseerd op 41 
schoolweken en is verdeeld over 12 maanden. Kids First COP groep zal maandelijks incasseren, dus ook tijdens de 
zomervakantie. 
 
Wilt u er zorg voor dragen dat uw saldo op het moment van incasseren toereikend is? 
Maandelijks ontvangt u per e-mail een incassofactuur. Onderaan deze factuur vermelden wij de datum waarop 
het bedrag geїncasseerd zal worden. Bij een betalingsachterstand wordt u gebeld of ontvangt u een 
herinneringsbrief. 
 
Gegevens 
Wilt u er voor zorgen dat wij over uw meest recente e-mailadres beschikken en het juiste IBAN bank- of 
girorekeningnummer? Als naam en rekeningnummer niet overeenkomen kan er niet automatisch worden 
afgeschreven, dus het is van groot belang dat alle informatie goed aan ons wordt doorgegeven. 
 
Opzeggen 
Met het 12

de
 jaar worden de kinderen automatisch uitgeschreven. 

Wanneer u eerder wilt opzeggen, hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. U kunt uw opzegging doorgeven 
aan planning@kidsfirst.nl    
 
Aan- en afmelding 
U kunt uw kind(eren) 24 uur van te voren aan- of afmelden via tmotamarisk@kidsfirst.nl Als u uw TMO dagen 
wilt wijzigen of vaste dagen wilt omzetten in incidenteel, kunt u dit wijzigen via planning@kidsfirst.nl  
 
Mocht u meer informatie willen betreffende onze organisatie, wat onze visie is en hoe wij werken, verwijzen wij 
u naar onze website www.kidsfirst.nl 
 
Vriendelijke groet, 
 
Kids First COP groep 
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