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Plaatsingsformulier De Kinderkei
Gegevens van het kind:
Achternaam:
……………………………………………….
Adres:
……………………………………………....
PC + Plaats:
………… ………………………………….
Geboortedatum: …….-.......-…………..
Inschrijfdatum: …….-.......-…………..

Voornaam:
Roepnaam:

…………………………………………… J / M
……………………………………………

BSN:
……………………………………………
Gewenste ingangsdatum: …….-.......-…………..

Gewenste dagen:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
O ochtend
O ochtend
O ochtend
O ochtend
O ochtend
O middag
O middag
O middag
O middag
O middag
O hele dag
O hele dag
O hele dag
O hele dag
O hele dag
Opmerkingen:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Locatie:

O Keiweg
O Sickenga-Oord
O Makkinga
O Steggerda
O Boijl
O Old Skool (KDV)
O Noordwolde

Contractsoort:

KDV / FLEX KDV / BSO 50-weken / BSO 40-weken / continurooster 50-weken vanaf 14.00 uur*
/ continurooster 40-weken vanaf 14.00 uur* / FLEX BSO / BSO vakantie contract /
vervroegd / verlengd.

*Mocht uw kind op een school zitten die werken volgens een continurooster vanaf 14.00 uur, dan kunt u
kiezen uit de volgende opvangtijden: van 14.00 uur – 17.30 uur / 14.00 uur tot 18.00 uur/ 14.00 uur – 18.30
uur. (graag omcirkelen wat van toepassing is).
School + adres: ………………………….
………………………….
………………………….

Klas:
………………………….
Naam leerkracht: ………………………….

Huisarts:
Adres:

Tandarts:
Adres:

Telefoon arts:

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

Telefoon tandarts:

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

Gegevens ouders / verzorgers:
Vrouw:
Man:
Achternaam:
……………………………………………….
Achternaam:
……………………………………………….
Voornaam:
………………………………………………. Voornaam:
……………………………………………….
Geboortedatum: …….-.......-…………..
Geboortedatum: …….-.......-…………..
BSN:
……………………………………………
BSN:
……………………………………………
Telefoon werk: ………………………….
Telefoon werk: ………………………….
Telefoon thuis: ………………………….
Telefoon thuis: ………………………….
Mobiel:
………………………….
Mobiel:
………………………….
E-mail adres:
………………………….
E-mail adres:
………………………….
Datum / Plaats: …………………………………………
Datum / Plaats: …………………………………………
Handtekening:
Handtekening:
O Mag uw kind op de foto? ………………………………………………………………………………………………………….
Denkt u eraan achterkant van dit formulier ook in te vullen.
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Factuur:
O Volledige factuur
O Factuur met aftrek Kinderopvangtoeslag. Dit houdt in dat u rond elke 20e van de maand (uiterlijk elke 23e van
de maand), als u de kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, de kinderopvangtoeslag naar ons overmaakt op
rekeningnummer NL 75 Rabo 0139 178 961. Zo ontvangt u einde van de maand alleen nog een factuur van de
eigen ouderbijdrage die nog betaald moet worden.
(Aankruisen wat van toepassing is).
Automatische incasso:
Als u hier gebruik van wilt maken kunt u onderstaand invullen en ondertekenen.
Hierbij machtig ik Kinderopvang De Kinderkei bv tot doorlopende automatische incasso van de verschuldigde
facturen:

Automatische incasseren van IBANnummer :

Op naam van:

Datum en plaats:

Handtekening 1

Handtekening 2
Bij een en/of rekening, graag een handtekening van
beide rekeninghouders.

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