Beste Ouder, verzorger,
Hartelijk dank voor uw interesse in Kinderopvang Kiddies. U ontvangt informatie en een
aanmeldingsformulier omdat u onze internetpagina heeft bezocht of op een andere manier contact
heeft gehad met onze kinderopvang.
Na ontvangst van uw ingevulde aanmeldingsformulier wordt u binnen twee weken (indien nog geen
bevestiging) geïnformeerd of er een mogelijkheid tot plaatsing is. De plaatsing is uiteraard
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 inschrijving. Daarmee is uw inschrijving definitief en gaan wij proberen uw
kind(eren) te plaatsen. Inschrijving houdt niet automatisch plaatsing in! Volgorde van inschrijving
vind plaats op basis van 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 bij geboorte een kaartje sturen. Zo
weten wij dat alles goed is verlopen 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.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Jeanet van Doorn
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AANMELDFORMULIER peuter gesubsidieerde plek

(geen recht op kinderopvangtoeslag)
GEGEVENS KIND
Naam Kind
Voornamen (voluit)
Roepnaam
(verwachte) geboortedatum
Geboorteplaats/land
Geslacht
Adres
Postcode/woonplaats
Emailadres
Telefoonnummer
Huisarts
Ziektekostenverzekering
Polis nummer
Aansprakelijkheidsverzekering
Polis nummer
BSN nummer
Ingangsdatum opvang (1e of 15e van de maand)

GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS
Voor en achternaam vader
Voorletters vader
Beroep
Telefoon werk
BSN nummer
Geboortedatum
Rekeninghouder
Bankrekening nummer ( IBAN )
Voor en achternaam moeder
Voorletters moeder
Beroep
Telefoon werk
BSN nummer
Geboortedatum

GEWENSTE DAGDELEN ( u kunt uw voorkeur aangeven dit houd niet automatisch
plaatsing in op de gewenste dagen ).
1e keuze

MA ochtend

DI ochtend

WO ochtend

DO ochtend

2e keuze
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VR ochtend

Vervolg inschrijving kind

Een gesubsidieerd dagdeel is 4 uur minimale afname 2 dagdelen
Bijzonderheden: ____________________________________________
Heeft u al andere kind(eren) die bij ons zijn geplaatst ? JA / NEE NAAM :
Datum :
Handtekening :
Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
De aanvraag dient te staan op naam van de ouder die geen inkomen heeft.
Voorletters en achternaam: …………………………………………………………………..
BurgerServicenummer (BSN)/Sofinummer: …………………………………………….
Straatnaam, huisnummer + toevoeging: …………………………………………………….
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………….................
Gegevens kind
U hoeft alleen de gegevens in te vullen van het kind dat gebruik gaat maken van de gesubsidieerde
peuterplaats
Voorletters en achternaam: ……………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………………………
Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in
Artikel 1.6 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp)
Dit verklaar ik op de volgende wijze: (maak uw keuze door het juiste vakje aan te kruisen)
o door het bijgevoegde IB-60 formulier
Of , ik kan geen IB-60 formulier ontvangen omdat: (vul reden in)
.……………………………………………………………………………………………………………..
En verklaar hierbij
o in geval van 2 ouders of ouder en toeslagpartner, dat er sprake is van 1 inkomen en er
geen bijdrage is van UWV of gemeente volgens de in de Wet kinderopvang in hoofdstuk 2
genoemde redenen*
o bij een alleenstaande ouder dat er geen inkomen is en geen bijdrage van UWV of
gemeente volgens de in de Wet kinderopvang in hoofdstuk 2 genoemde redenen*
o op een andere wijze aan te tonen dat ik geen recht heb op de kinderopvangtoeslag zoals
bedoeld in de Wet kinderopvang. Bewijsstukken bijvoegen.
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan
vaststellen of ik/wij recht hebben op een gesubsidieerd tarief voor het peuterprogramma. Ik weet
dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat mijn
gegevens door de gemeente op juistheid worden gecontroleerd bij andere personen en
instanties. Ik weet dat wijzigingen, die het recht op een gesubsidieerd tarief kunnen beïnvloeden,
onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de instelling waar het peuterprogramma gevolgd
wordt, onder overlegging van bewijsstukken.

Plaats en datum: ………………………………………………………..
………………………………………….
(uw handtekening)
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Formulier inleveren bij de instelling waar het peuterprogramma gevolgd gaat worden.
*U heeft bijstand en werkt, heeft een uitkering als kunstenaar en volgt een traject gericht op arbeidsinschakeling (WWIK), u bent
jonger dan 18 jaar hebt bijstand en studeert, u volgt een re-integratietraject en hebt geen uitkering of werkgever, u volgt een
inburgeringtraject op grond van de Wet inburgering, u volgt een re-integratietraject via UWV of gemeente, of u bent student.

Toelichting bij verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
Indien u als ouder(s) geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.6 van de Wet
kinderopvang, kunt bij deelname aan het peuterprogramma in aanmerking komen voor een gesubsidieerd tarief. U
dient aan de instelling te verklaren dat u geen recht heeft op de kinderopvang-toeslag. De gemeente geeft dan een
subsidie aan de instelling voor ongeveer 2/3 van de kosten, zodat u een lager tarief in rekening gebracht krijgt voor het
volgen van het peuterprogramma voor maximaal 2 dagdelen per week (met uitzondering van het aanbod aan
doelgroepkinderen op basis van de Wet OKE).
Wat is de kinderopvangtoeslag?
De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst indien u en uw
eventuele toeslagpartner allebei werken of één van beide een opleiding volgt of de kansen op werk vergroot worden
door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of gemeente.
Hoe kom ik in aanmerking voor het gesubsidieerde tarief?
U dient aan te tonen dat er geen recht is op de kinderopvangtoeslag. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u niet allebei
werkt. U kunt dit op een aantal manieren aantonen. Het meest eenvoudige is om een inkomensverklaring IB-60 aan te
vragen bij de Belastingdienst. Voorwaarde is wel dat u een belastingaangifte ingediend heeft.
Wat is een inkomensverklaring IB-60?
Een inkomensverklaring IB is in feite bedoeld om andere (overheid)instanties, die geen inzage hebben in de
inkomensgegevens van burgers, te informeren. Denk hierbij aan een woningstichting die graag wil weten hoeveel
inkomen iemand heeft om vast te kunnen stellen of iemand voor een bepaalde huurwoning in aanmerking komt.
Indien een belastingplichtige een beroep doet op een dergelijke inkomensafhankelijke regeling van een
(overheid)instantie dan wenst zij een overzicht waarop de inkomensgegevens van de belastingplichtige staat. Hij kan
zich in dit geval wenden tot de Belastingplicht met het verzoek een inkomensverklaring IB-60 te ontvangen.
De verklaring moet aangevraagd worden voor de ouder die geen inkomen heeft, maar deze moet dus wel, eventueel
via de partner, een aangifte ingediend hebben.
Hoe kom ik aan een IB-60 formulier?
U kunt dit uitsluitend telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst via de Belasting Telefoon 0800 – 0543, u kiest
vervolgens 4 en vervolgens 1. U dient het Burgerservicenummer(BSN)/sofinummer bij de hand te hebben. Ter controle
worden nog een aantal andere vragen gesteld, zoals uw geboortedatum.
Binnen 10 werkdagen beschikt u over het formulier.
U kunt geen IB formulier ontvangen?
Als u geen belastingaangifte heeft gedaan, dan kunt u of op een andere wijze aantonen dat u geen recht heeft op de
kinderopvangtoeslag of verklaren dat er sprake is van één inkomen en er geen bijdrage is van UWV of gemeente
volgens artikel 1.6 van de Wet kinderopvang genoemde redenen. Dat kan via het formulier ‘verklaring geen recht op
kinderopvangtoeslag’.
Vragen?
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de instelling waar uw kind het peuterprogramma gaat volgen.
Indien u de IB60-verklaring heeft ontvangen of op een andere wijze kunt verklaren dat u niet in aanmerking komt
voor de kinderopvangtoeslag, dan kunt u dit via bijgevoegd formulier ‘Verklaring geen recht op
kinderopvangtoeslag’ verklaren. U maakt dan aanspraak op een gesubsidieerd tarief voor deelname aan het
peuterprogramma voor maximaal 2 dagdelen per week. De verklaring dient u in te leveren bij de instelling waar uw
kind het peuterprogramma gaat volgen. Toelichting bij verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
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