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INSCHRIJFFORMULIER  TUSSENSCHOOLSE ACTIVITEITEN  (TSA) 

STICHTING VRIENDEN VAN DE LEO 

Naam kind : ………………………………………………………………………………………………………… 

Mijn kind doet met de TSA mee op *: 

*kruis aan wat van toepassing is

Maandag 

Dinsdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Mijn kind doet 
niet mee 

Zie ommezijde voor doorlopende SEPA machtiging voor incasso. 

LEERLINGNUMMER: 

(In te vullen door administratie) 



Nassaukade 342a  1053 LW Amsterdam       T: 020 – 6127267   E: info@leonardodavincischool.nl      www.leonardodavincischool.nl 

DOORLOPENDE MACHTIGING – SEPA 

Naam Incassant: Stichting Vrienden van de Leo 
Adres:  Nassaukade 342a 
Postcode, Plaats 1053 LW Amsterdam 
Incassant IBAN/  ID: NL 80 INGB 0007 3925 02 / NL59ZZZ657994880000 
Kenmerk machtiging:  TSA Leonardo da Vincischool [Leerlingnummer] 
Reden betaling: Tussenschoolse Activiteiten 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

STICHTING VRIENDEN VAN DE LEO  

Om doorlopende incasso-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  

STICHTING VRIENDEN VAN DE LEO 

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 rekeninghouder :_______________________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats:________________________________________________________________ 

Land:______________________________________________________________________________ 

Rekeningnummer (IBAN):_____________________________________________________________ 

Plaats :___________________________________________Datum:___________________________ 

Handtekening:_____________________________________ 

Machtigen is gemakkelijk: 

- U vergeet nooit te betalen 
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds 

weer regelen van terugkerende betalingen 
- U houdt zeggenschap doordat u een 

afgeschreven bedrag binnen 8 weken kunt laten 
terugboeken 

- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig 
intrekken 

LEERLINGNUMMER: 

(In te vullen door administratie) 
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