EFTERMIDDAGSKLUBBSKONTRAKT - Granhultsskolan eftis
Service producent
Granhultsskolan eftis
H & S International School Oy
Joupinpuisto 2
02760 Espoo

040 356 0095 – Eftis ledare [hsis.granhultsskolaneftis@gmail.com]
040 821 1621 – Anna-Maria Klemi-Stojanov, koordinator [koordinaattori@hsis.fi]
Henna Soininen-Stojanov, VD [henna.stojanov@hsis.fi]

Basuppgifter
Barnets förnamn

Barnets efternamn

Barnets personnummer

Årskurs

Hemadress
Postnummer

Ort

Förälder

Vårdnadshavarens personnummer (för faktura)

Telefon nr. (lämpligaste nummer för kontakt med eftis)

E-postadress

Andra förälder

Vårdnadshavarens personnummer (för faktura)

Vårdnadshavare

ja

/ nej

Telefon nr. (lämpligaste nummer för kontakt med eftis)

Betalare av faktura

Betalare av faktura

E-postadress

Hemadress (om annan än barents / övrig

Övrigt (allergier, andra kontaktpersoner, viktigt att veta)

Typ av kontrakt
Barnet börjar på eftis: (DD/MM/ÅÅÅÅ)
/

/

Barnet får går hem själv:

kl.

Barnet hämtas alltid:

Eftermiddagsverksamhet 3d/v 5t/d (12:00-17:00) 80,00 /mån.
Eftermiddagsverksamhet 5d/v 4t/d (12:00-16:00) 100,00 / mån.
Eftermiddagsverksamhet 5d/v 5t/d (12:00-17:00) 120,00 / mån.

H & S International School Oy

Barnet närvarar:
Mån Tis
Ons

Tor

Fre

EFTERMIDDAGSKLUBBSKONTRAKT - Granhultsskolan eftis
Försäkring
Grankulla stad håller barnen försäkrade ifall av olycka under verksamhetstid, även vid resor relaterade till
verksamheten såsom utflykt etc. I händelse av olycka kommer barnet att tas till Grankulla hälsostation eller vid
behov till sjukhus i Helsingfors och Nylunds sjukvårdsdistrikt.
Uppsägning och kundavgifter
Uppsägningstid är en (1) kalendermånad. T.ex. Om uppsägning görs den 15.8., så träder den i kraft den 1.10.
Om barnet då inte är på plats alls under 01.09.-30.09. debiteras 50% av september månadsavgift.
Om barnet p.g.a. sjukdom inte är på eftis i mer än 10 dagar under kalendermånad, debiteras endast halva avgiften.
Om barnet p.g.a. sjukdom är borta hela kalendermånaden, debiteras ingen månadsavgift för den månaden.
Sjukdomen måste kunna påvisas med läkarintyg. Om barnet av annan orsak är frånvarande hela kalendermånaden,
debiteras 50% av månadsavgiften.
Återbetalningar av avgifter sker retroaktivt vid följande månad.
Obetalda räkningar skickas till inkasso och dessa kostnader debiteras kunder. Påminnelseavgiften är 5 €.
Fördröjningsränta: Om månadsavgiften inte har betalats vid förfallodatum, tilläggs fördröjningsränta enligt
räntelagen.
Ändringstiden av kontrakt är en (1) kalendermånad.

Förseningsavgift
Om barnets hämtas efter överrenskommen tid, debiteras en förseningsavgift. 10 € under de första fem
minuterna, därefter 1 € per minut tills barnet har blivit hämtat.
Fakturering
Ni får en faktura när barnet börjar eftis. Fakturan kommer per e-post eller brev. Spara fakturan, och betala
månadsavgiften den 5.e dagen i varje månad, med samma referensnummer.
Jag vill ha fakturan per brev.

Betalarens namn
_______________________________________________________________________
E-postadress

Jag vill ha fakturan per e-post

Underskrifter

Jag godkänner ovanstående

Datum och plats (DD/MM/ÅÅÅÅ)
/

Plats

Vårdnadshavare

H & S International School Oy

/

Andra vårdnadshavare

