Inschrijfformulier Kinderdagverblijf / Peuteropvang De Kleine Zeester
Gegevens eerste ouder/verzorger.
Achternaam: ………………………………………………… Voornaam: …………………………….
Nationaliteit: ……………………………….

Dhr / Mw

Adres: …………………………………………………………… Huisnummer: ……………
Postcode: ……………………………………………………

Woonplaats:…………………………………………..….

Burgerlijke staat: ………………………………………….. Geboortedatum: …..…...-………….-………...
Telefoon Privé: ………………………………………..

Mobiel: …………………………………………………

E-mail: ……………………………….…………………………………………
Naam werkgever: …………………………………………………………………………………………
Telefoon Werk: ………….………………………………
Gegevens tweede ouder/verzorger.
Achternaam: ………………………………………………… Voornaam: …………………………….

Dhr / Mw

Nationaliteit: ……………………………….
Adres: …………………………………………………………… Huisnummer: ……………
Postcode: ……………………………………………………

Woonplaats:…………………………………………..….

Burgerlijke staat: ………………………………………….. Geboortedatum: …..…...-………….-………...
Telefoon Privé: ………………………………………..

Mobiel: …………………………………………………

E-mail: ……………………………….…………………………………………
Naam werkgever: …………………………………………………………………………………………
Telefoon Werk: ………….………………………………
Gegevens kind.
Achternaam: ………………………………….………….

Voornaam: …………………………………………………..

Geboortedatum: ……….-………-…………… Geslacht: Meisje / Jongen
BSN (sofi-nummer, indien bekend.) ………………………………………………………………………………………..
Heeft u kind vaccinaties gehad? Nee / Ja, ………………………………………………………………………………
Bijzonderheden (bv. allergie, medicijnen).………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Huisarts:
Naam Huisarts: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon nummer: ………………………………………………………………………………………………………………..

In noodgevallen/ziekte: (indien ouders/verzorgers niet te bereiken zijn)
1. Naam: …………………………………………………………….Telefoonnummer:………………………………………
2. Naam: …………………………………………………………….Telefoon nummer:……………………………………

Opvangdagen:
Kinderopvang

Peuteropvang

Vast contract

Flexibel contract

Wij willen de volgende dagen opvang, op de volgende tijden:
(voor flexibele opvang graag de dagen kiezen die u flexibel wilt)
MA van………………..tot……………….

DI van………………..tot……………….

WO van………………..tot……………….

DO van………………..tot……………….

VR van………………..tot……………….
Datum van plaatsing: ….……-…...……-….……
Betalen.
Hieronder kunt u aangeven of u recht hebt op subsidie vanuit de gemeente of
kinderopvangtoeslag krijgt vanuit de overheid. Subsidie vanuit de gemeente geldt alleen bij
peuteropvang.
Kinderopvangtoeslag

Subsidie vanuit de gemeente

U kunt kiezen om te betalen via automatische incasso of elke maand zelf overmaken.
Automatische incasso

Zelf overmaken

U krijgt de factuur de laatste dag van elke maand en u moet de factuur vóór de 6de van de
maand betalen. Als u kiest voor automatische incasso wordt dit de 6de afschreven. Voor de
automatische incasso verzoeken wij u de machtigingskaart in te vullen.
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Factuur via de post / via de e-mail (Doorstrepen wat niet van toepassing is)
Bij gebruik e-mail graag hier het e-mailadres invullen: ……………..………………………….……………….
Inschrijfgeld.
Voor het inschrijven van uw kind rekenen wij een bedrag van €7,50. Wij verzoeken u dit over
te maken naar NL87 RABO 0195 2644 36 ten name van Kinderdagverblijf De Kleine Zeester
onder vermelding van de achternaam van uw kind. Uw inschrijving is pas van kracht na
ontvangst van het inschrijfgeld. Restitutie achteraf is niet mogelijk.

Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u aan kennis genomen te hebben met de
algemene voorwaarden kinderopvang, en de huisregels van Kinderdagverblijf De Kleine
Zeester.
Datum: ………………………………………
Naam: ………………………………………….

Handtekening: ……………………………………….
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