
 
 
 
Aanmeldingsformulier voor het schoolvervoer naar de Eerstegraadsschool te Kinrooi, 
de campus van Mosa-RT en de scholen in het centrum van Maaseik.  
 
OM MISVERSTANDEN TE VOORKOMEN: dit aanmeldingsformulier dient elk schooljaar opnieuw 
te worden ingevuld en geldt voor zowel de huidige deelnemers alsook de nieuw aangemelde 
leerlingen. Na ontvangst wordt deze tevens beschouwd als deelnamebevestiging. Gelieve duidelijk 
aan te geven welke school en studierichting er gevolgd wordt of gaat worden.   
 
Op onze website staan het busreglement en calamiteitenregeling. Middels dit formulier tekent u 
daarvoor eveneens voor akkoord.  
Tussentijds het vervoer opzeggen is niet wenselijk. Wordt het abonnement toch opgezegd (school 
verlaten, eigen rijbewijs etc.) dan zal als opzeggingsvoorwaarde worden aangehouden dat de 
maand waarin de opzegging plaats vindt + de 2 opvolgende maanden zullen moeten worden 
doorbetaald. Ook hiervoor tekent u onderstaand voor akkoord.  
 
Wij zullen U eind juli / augustus informeren over:  
           • De definitieve routes met vertrektijden en opstappunten.  
           • De betalingscondities en het vervoerstarief.  
 
Dit aanmeldingsformulier dient u te downloaden, in te vullen en te tekenen. Wij hebben uw 
persoonlijke handtekening als ouder/verzorger nodig. U kunt het formulier daarna inscannen en 
naar ons mailen, per post verzenden of (indien al deelnemer) aan de chauffeur meegeven.  
Na ontvangst van dit aanmeldingsformulier krijgt u hiervan per e-mail een bevestiging.  
Voor overige informatie en vragen kunt u gerust contact opnemen met ondergetekende.  
 
Jos Schoonheim 
GHIELEN Touringcarbedrijf, info@ghielen.nl 
....................................................................................................................................…….  

 

AANMELDINGSFORMULIER 2022/2023  
Leerlingnummer  :…………………………… (het GHIELEN-leerlingnummer, indien bekend)  

Voor- en achternaam  :............................................................     Geb.datum:.……………….…………….….… 

Tel. nr. 1e contact :............................................    Tel. nr. 2e contact:.............................................. 

E-mailadres ouders:..…….….……………….……………………………………. (U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging)  

GSM-nr. van de leerling : ……………………………………………………… 

Adres/postcode+woonplaats:................................................................................................................... 

Leerjaar v.a. september 2022: ....................................   Laatste schooljaar: Ja of Nee:.....................……. 

Studierichting:   Campus: TSO of BSO;    Kinrooi: Eerstegraadsschool  

Anders: …………….…….………………(omcirkel de juiste studierichting of vul andere school in)  

Getekend te   : ....................................................    d.d.    .................................................……..  

Handtekening ouder/verzorger voor akkoord opzeggingsvoorwaarden, busreglement en aanmelding:  

 

.…………………………………………….        Versie 2022/2023, JS 14-04-22 


