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            INSCHRIJFFORMULIER  BUITENSCHOOLSE OPVANG 

 

 

 

 

Gegevens kind 

 

Achternaam   : ____________________________________  

Voornaam         : ____________________________________ 

Geboortedatum            : ____________________________________ 

BSN nummer               : ____________________________________ 

Adres               : ____________________________________ 

Postcode/woonplaats       : ____________________________________ 

Telefoonnummer  : ____________________________________ 

 

Gegevens ouders 

 

Naam vader   : ____________________________________  

BSN vader   : ____________________________________ 

Geboortedatum vader : ____________________________________ 

Telefoonnummer vader    : ____________________________________ 

Beroep vader  : ____________________________________ 

Naam moeder                  : ____________________________________ 

BSN moeder   : ____________________________________ 

Geboortedatum moeder : ____________________________________ 

Telefoonnummer moeder : ____________________________________ 

Beroep moeder  : ____________________________________ 

e-mail    : ____________________________________ 

 

Huisarts   : ____________________________________ 

Telefoon   : ____________________________________ 

Ingeënt   : ____________________________________ 

Ziektes gehad  : ____________________________________ 

Verzekering   : ____________________________________ 

 

School   : ____________________________________ 

Groep    : ____________________________________ 

Leidster   : ____________________________________ 

Telefoon   : ____________________________________ 
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Mijn kind komt op de volgende dagen 

(wens aankruisen) 

 

O  Maandag              O  Voorschool     O  Naschool      O   Beide                                                 

  

O  Dinsdag               O  Voorschool     O  Naschool      O   Beide 

   

O  Woensdag             O  Voorschool    O  Naschool      O   Beide                                                               

 

O  Donderdag            O   Voorschool    O  Naschool      O   Beide                                        

 

O  Vrijdag                O   Voorschool    O  Naschool      O   Beide 

 

Gewenste ingangsdatum opvang: __________________________ 

 

De maandelijkse betalingen lopen middels een door u afgegeven incasso opdracht. 

De uitzondering hierop is de eerste maand van opvang, bij ondertekening van het 

plaatsingscontract dient u die maand contant te voldoen of direct over te maken 

op ons banknummer.                                   

Eventuele extra dagen opvang dient u de dag van opvang te betalen aan 

de leidsters, of die dag over te maken op ons banknummer. 

 

Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail. 

De opzegtermijn is één maand, met ingang van de 1e of de 16e van een maand. 

 

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden. 

Tevens gaat u akkoord met de regels van het huishoudelijk reglement. 

 

Bij ondertekening inschrijfgeld á  € 12 direct voldoen (dit geldt niet voor de 

kinderen die al op het kinderdagverblijf zitten).  

Graag overmaken op IBAN NL 41 RABO 0301 0535 61. 

 

 

Datum:                                        Akkoord: 

 

_____________                          ______________ 

 

Dit formulier kunt u afgeven bij Kinderdagverblijf Dikkertje Dap,  

Billie Holidaystraat 17, 1311 PN Almere 

 


