
Welkom 

 

 

 
peutergroep 

 
 

 

 



 

Inschrijfformulier Peuteropvang De Hoge Waai 
 

  

 

 

Gegevens Kind 

Burgerservicenummer 

(BSN) (kopie toevoegen) 

 

Voornaam 
                                                                                             

J/M 

Achternaam  

Geboortedatum  

Straatnaam en nummer  

Postcode en plaatsnaam  

Geboorteplaats, -land  

Gegevens Moeder/verzorger Vader/verzorger 

Voorletters, voor- en 

achternaam 
 

 

Adres (indien afwijkend) 

 

 

 

 

 

Geboortedatum   

BSN   

Telefoon thuis   

Telefoon mobiel 06- 06- 

Telefoon werk   

Opleidingsniveau   

Email ouder   

Burgelijke staat  0 getrouwd 
0 

samenwonend 
0 alleenstaand 

Financiele afspraak 
0 Recht op 

kinderopvangtoeslag 

 

0 Geen recht op 

kinderopvangtoeslag, maakt 

gebruik van subsidieplaats 

Contracthouder Vader   /   moeder   /   beiden  

Personen die uw kind 

kunnen halen in 

noodgevallen 

 

Naam: 

 

Tel: 

 

Relatie tot kind: 

 

 

Naam: 

 

Tel: 

 

Relatie tot kind: 

 

 



 

 

Huisarts en medisch 

Naam huisarts                                                         Tandarts: 

Telefoonnummer                                                         Tandarts: 

Medicijngebruik Ja / nee 

Indien ja, welk(e) 

medicijn(en) 
 

Allergie  

Product dat kind niet mag  

 

Algemene informatie (ruimte voor aanvullende informatie of wensen voor je kind). 

 

 

 

 

 

De datum van de dag waarop je kind voor de eerste keer wil komen. 

 

 

 

Betaling geschiedt maandelijks bij vooruitbetaling en kan alleen middels automatische 

Incassso. 

IBAN Nummer                                                          

T.N.V. 

 

Ouderverklaring 

Hierbij verklaren de ouder(s)/verzorger(s): 

 Een kind staat ingeschreven bij Peuteropvang De Hoge Waai wanneer het 

inschrijfformulier ingevuld en ondertekend is ingeleverd. 

 Afname 2 dagdelen per week. 

 Het inschrijfgeld à € 10,00 wordt met de 1e factuur in rekening gebracht. 

 Afname 2 dagdelen per week. 

 De ouders ontvangen een aanbod in tweevoud. 

 Een kindplaatsovereenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment dat de ouder/ 

verzorger een exemplaar van het aanbod voorziet van een handtekening. 

 Tussen het ondertekenen van de kindplaatsovereenkomst en de ingangsdatum plaatsing 

kan de ouder/ verzorger schriftelijk annuleren. Annulering tot 1 maand voor plaatsing is 

zonder kosten. De kosten voor annulering binnen 1 maand voor plaatsing, bedragen 1 

maand van het verschuldigd bedrag (zie artikel 7 Algemene Voorwaarden). 

 Tijdig voor aanvang van de feitelijke plaatsing wordt u op de groep uitgenodigd voor 

een kennismakingsgesprek. 

 

Handtekening ouder/verzorger 1:   Handtekening ouder/verzorger 2: 

 

Datum:      Datum: 


