Inschrijfformulier Kinderdagopvang

Locatie —————————————————————————————————————
Voorkeur

:□
□
□

Het Koninkrijk - Zaaijerplein
Villa Vorstelijk - Postpad
geen voorkeur

Contract ————————————————————————————————————
:□
□

52 weken
40 weken (excl. vakantieopvang)

Gegevens 1e kind ————————————————————————————————
Voor- en achternaam
(verwachte) geb. datum
BSN nummer
Gewenste dagen/dagdelen
Ochtenden
Middagen
Ingangsdatum opvang

:
:
:

J/M

: □ ma □ di □ wo □ do □ vr
: □ ma □ di □ wo □ do □ vr
:

Gegevens 2e kind ————————————————————————————————
Voor- en achternaam
(verwachte) geb. datum
BSN nummer
Gewenste dagen/dagdelen
Ochtenden
Middagen
Ingangsdatum opvang

:
:
:

J/M

: □ ma □ di □ wo □ do □ vr
: □ ma □ di □ wo □ do □ vr
:

Gegevens 3e kind ————————————————————————————————
Voor- en achternaam
(verwachte) geb. datum
BSN nummer
Gewenste dagen/dagdelen
Ochtenden
Middagen
Ingangsdatum opvang

:
:
:

J/M

: □ ma □ di □ wo □ do □ vr
: □ ma □ di □ wo □ do □ vr
:

(z.o.z.)

Adresgegevens kind(eren) ————————————————————————————
Straat
Postcode en plaats
Telefoonnummer

:
:
:

Gegevens van de ouder(s) / verzorger(s) —————————————————————
1e ouder voor- en achternaam :
Geb. datum (*)
:
:
BSN nummer (*)
Overdag bereikbaar op telnr. :
E-mailadres
:
2e ouder voor- en achternaam :
Geb. datum (*)
:
(*)
BSN nummer
:
Overdag bereikbaar op telnr. :
E-mailadres
:
(*) Verplicht i.v.m. aanleveren jaaroverzicht naar Belastingdienst

Overige gegevens ————————————————————————————————
Heeft u een kind(eren) dat al bij ons geplaatst is: □ Nee

Datum:

□ Ja, naam en groep:

Handtekening(en):

Opmerkingen :
(over soort plaats, aantal dagdelen, flexibiliteit, specifieke wensen, etc.)

Het inschrijfgeld bedraagt €17,50 per inschrijfformulier. U kunt dit bedrag overmaken op IBAN
NL28INGB0009321022, ten name van Koningskinderen, Oosterbeek.
Wilt u de naam van uw kind(eren) vermelden onder het kopje Mededelingen.
Op het moment dat Koningskinderen het inschrijfgeld heeft ontvangen, wordt uw inschrijving
in behandeling genomen. U krijgt dan een bevestiging van inschrijving toegestuurd, daarmee
is uw kind (zijn uw kinderen) definitief ingeschreven en proberen wij uw kind(eren) te plaatsen.
Inschrijving houdt niet automatisch plaatsing in.
NB. Mocht uw kind nog niet geboren zijn, wilt u ons dan t.z.t. een geboortekaartje sturen.
Dan weten wij ook dat alles goed is gegaan en kunnen wij vervelende situaties vermijden.
Wanneer Koningskinderen u kind(eren) kan plaatsen ontvangt een contract (in tweevoud) met ons
plaatsingsaanbod, onze leveringsvoorwaarden en een machtiging. Nadat Koningskinderen het
ondertekende contract, de ondertekende leveringsvoorwaarden en de volledig ingevulde
machtiging retour heeft ontvangen is de plaatsing van uw kind(eren) een feit.
Ongeveer twee weken voor plaatsing wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens
dit gesprek krijgt u van ons het Kennismakingsformulier. Hierop kunt u uw persoonlijke gegevens over
u en uw kind(eren) invullen zoals allergieën, gegevens van uw huisarts en tandarts en waar u
bereikbaar bent tijdens opvangtijden.
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande informatie dan kunt u natuurlijk altijd even contact
met ons opnemen.

Graag tot ziens bij Koningskinderen!

