Beste ouder/verzorger,
Hartelijk dank voor uw interesse in Kinderopvang Kiddies. U ontvangt informatie en een
inschrijfformulier omdat u onze internetpagina heeft bezocht of op een andere manier contact heeft
gehad met onze kinderopvang.
Na ontvangst van uw ingevulde inschrijfformulier wordt u binnen twee weken (indien nog geen
bevestiging) geïnformeerd of er een mogelijkheid tot plaatsing is. De plaatsing is uieraard afhankelijk
van de ruimte die er is. Wij proberen altijd in samenwerking met u tot een oplossing te komen en
houden hierbij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en de groepssamenstelling zodat er leuke
groepen ontstaan voor elk kind.
Plaatsing en contract
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per inschrijfformulier. U kunt dit bedrag overmaken op
bankrekeningnummer NL87RABO01521.27.372 t.n.v. Kinderopvang Kiddies te laren o.v.v. de
voornaam en achternaam van uw kind(eren).
Uw inschrijving wordt in behandeling genomen na ontvangst van het inschrijfgeld. U ontvangt dan
een bevestiging van de inschrijving. Daarmee is uw inschrijving definitief en proberen wij uw
kind(eren) te plaatsen. Inschrijving houd niet automatisch plaatsing in! Volgorde van inschrijving vind
plaats op basis van de datum waarop het inschrijfgeld is overgemaakt (uitzondering hierop is
inschrijving van ouders die reeds een kind bij Kiddies in de opvang hebben).
NB. Is uw kind bij inschrijving nog niet geboren, wilt u ons dan na de geboorte een kaartje sturen? Zo
weten wij dat uw kindje geboren is en kunnen vervelende situaties worden vermeden.
Wanneer kinderopvang Kiddies uw kind(eren) kan plaatsen, ontvangt u een contract in 2-voud met
het plaatsingsaanbod, onze leveringsvoorwaarden en een machtigingsformulier. Zodra kinderopvang
Kiddies het ondertekende contract retour heeft ontvangen is de plaatsing van uw kind(eren)
definitief. Ongeveer twee weken voor plaatsing wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek
met één van de leidsters.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Jeanet van Doorn.
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AANMELDFORMULIER VSO/NSO
GEGEVENS KIND
Naam kind
Voornamen (voluit)
Roepnaam
(verwachte) geboortedatum
Geboorteplaats, land
Geslacht
Adres
Postcode, woonplaats
Emailadres vader
Emailadres moeder
Telefoonnummer ouders
2e telefoonnummer
Huisarts
Ziektekostenverzekering
Polis nummer
BSN nummer
Ingangsdatum contract (1e of 15e van de
maand)
GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS
Voor en achternaam vader
Voorletters vader
Beroep
Telefoon thuis
Telefoon werk
BSN nummer
Geboortedatum
Bankrekeningnummer (IBAN)
Naam rekening houder
Voor en achternaam moeder
Voorletters moeder
Beroep
Telefoon thuis
Telefoon werk
BSN nummer
Geboortedatum
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Vervolg inschrijving kind
GEWENSTE DAG(EN)
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

e

1 keuze
Blok 3 uur
De Branink
Blok 3,5 uur
PWA school
Blok 6 uur
2e keuze
Blok 3 uur
Branink
Blok 3,5 uur
PWA school
Blok 6 uur
Voorschoolse
opvang
De Branink
PWA school
Een blok van 3 uur is van 15.00-18.00 uur, een blok van 3,5 uur is van 14.30-18.00 uur ( PWA school
i.v.m. continu rooster).
Woensdag en vrijdag zijn de blokken van 6 uur van 12.00-18.00 uur incl. lunch.
Wilt u gebruik maken van vakantieopvang/studiedagen?

O ja

O nee

Bijzonderheden: ……………………………………………………………….

Heeft u al andere kind(eren) die bij ons geplaatst zijn?

Ja/nee , naam:

Datum:

Handtekening:
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