Handboek Kwaliteit P

F7a INSCHRIJFFORMULIER

Inschrijven voor een locatie








Met dit formulier kunt u uw kind inschrijven voor een peuterspeellocatie.
Uw kind wordt op een wachtlijst geplaatst. De instroomleeftijd ligt tussen de
2,5 en 3 jaar.
Eén inschrijfformulier per kind zo volledig mogelijk invullen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 (dit bedrag wordt in rekening gebracht bij
plaatsing van uw kind).
Alle gegevens die u op dit formulier invult, zijn uitsluitend bedoeld voor
Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland. Uw gegevens worden zonder uw
toestemming niet aan derden verstrekt.
U kunt het inschrijfformulier inleveren bij de betreffende locatie.

LOCATIE

Voor welke peuterspeellocatie schrijft u uw kind in?
 Benjamin, Kerklaan 1a, 8281 EE Genemuiden

038-3857282

 De Regenboog, Kerklaan 1, 8281 EE Genemuiden

038-3857282

 Dikkertje Dap, Oostermaat 2a, 8281 RB Genemuiden
(Kamperzeedijk)

038-3447003

 Startblok, Stuivenbergstraat 13a, 8281 EJ Genemuiden

06-23201432

 Jip en Janneke, Prinsenstraat 22b, 8061 ZC Hasselt

038-4772106

 Poppejans (chr psz), de Bagijnenkamp 19, 8061 AW Hasselt

06-20459596

 Hummeltjeshonk, Julianastraat 2, 8064 CD Zwartsluis

038-3868668

Datum uitgifte: april 2017
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GEGEVENS KIND
Achternaam:
Voornaam:

Geb.datum:
M/V

Gegevens ouder/verzorger 1
Voorletters:
Achternaam:
BSN:

BSN:

Gegevens ouder/verzorger 2
M/V

Voorletters:
Achternaam:
BSN:

geboortedatum

geboortedatum

Adres:

Adres *

Postcode:

Postcode:

Plaats:

Plaats:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Mobiel:

E-mail:

E-mail:

Hoogst genoten
opleiding

Hoogst genoten
opleiding

M/V

*Indien niet samenwonend met ouder/verzorger 1

Datum uitgifte: april 2017
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Verklaring ouder(s)/verzorger(s) t.b.v. financiering peuterplaats:
Hierbij verklaar ik, ouder/verzorger 1,
dat ik
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

in dienst ben bij een werkgever
zonder vergoeding meewerk in de zaak
van mijn partner
winst uit een onderneming heb
inkomsten uit andere werkzaamheden
heb, bijv. als freelancer of artiest
een re-integratietraject volg via mijn
werkgever
jonger ben dan 18, bijstand krijg en een
opleiding volg
een traject naar werk volg en geen
uitkering of werkgever heb
een verplichte inburgeringcursus bij een
gecertificeerde instelling volg
een traject naar werk volg
student ben
Geen van bovenstaande verklaringen is
van toepassing

Hierbij verklaar ik, ouder/verzorger 2,
dat ik
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

in dienst ben bij een werkgever
zonder vergoeding meewerk in de
zaak van mijn partner
winst uit een onderneming heb
inkomsten uit andere werkzaamheden
heb, bijv. als freelancer of artiest
een re-integratietraject volg via mijn
werkgever
jonger ben dan 18, bijstand krijg en een
opleiding volg
een traject naar werk volg en geen
uitkering of werkgever heb
een verplichte inburgeringcursus bij
een gecertificeerde instelling volg
een traject naar werk volg
student ben
Geen van bovenstaande verklaringen
is van toepassing

Indien deze situatie wijzigt zullen de ouder(s)/verzorgers Stichting kinderdagcentra
Zwartewaterland hiervan in kennis stellen.
Handtekening ouder/verzorger 1:

Handtekening ouder/verzorger 2:

-------------------------------------

--------------------------------------

Ondertekend d.d. ---------------

ondertekend d.d.----------------

MACHTIGING

Hierbij machtig ik Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland om van mijn bankrekening de
ouderbijdrage af te schrijven.
Indien ik het niet eens ben met het bedrag dat van mijn rekening wordt afgeschreven, kan ik
de afschrijving binnen 30 dagen bij mijn bank of postgiro ongedaan maken.
IBAN
Naam rekeninghouder
Woonplaats rekeninghouder
Handtekening rekeninghouder

Datum uitgifte: april 2017
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Opgave eventuele voorkeursdagen/ dagdelen
We proberen rekening te houden met uw wensen, maar kunnen niet garanderen
dat uw kind op onderstaande voorkeursdagen geplaatst wordt.
Benjamin te Genemuiden
o maandagmorgen/ woensdagmorgen
o dinsdagmorgen/ vrijdagmorgen
o dinsdagmiddag/donderdagmorgen
o geen voorkeur
De Regenboog te Genemuiden
o maandagmorgen/ woensdagmorgen
o dinsdagmorgen/ donderdagmorgen
o maandagmorgen/ donderdagmorgen
o dinsdagmorgen/ vrijdagmorgen
o geen voorkeur
Dikkertje Dap te Genemuiden/ Kamperzeedijk
o dinsdagmorgen/ woensdagmorgen
o woensdagmorgen/ donderdagmorgen
o geen voorkeur
Startblok te Genemuiden
o dinsdagmorgen/ donderdagmorgen
o woensdagmorgen/ vrijdagmorgen
o geen voorkeur
Jip&Janneke te Hasselt
o maandagmorgen/ donderdagmorgen
o woensdagmorgen/ vrijdagmorgen
o geen voorkeur
Poppejans te Hasselt
o maandagmorgen/ woensdagmorgen
o maandagmorgen/vrijdagmorgen
o dinsdagmorgen/donderdagmorgen
o woensdagmorgen/ vrijdagmorgen
o geen voorkeur
Hummeltjeshonk te Zwartsluis
o maandagmorgen/ woensdagmorgen
o maandagmorgen/ vrijdagmorgen
o woensdagmorgen/vrijdagmorgen
o geen voorkeur

Datum uitgifte: april 2017
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