Graag dit formulier DIGITAAL aanleveren bij kindcentrum@ijsselrijk.nl

Inschrijfformulier kinderdagverblijf/peuteropvang/buitenschoolse opvang

Gegevens kind:
Voornamen
Roepnaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum*
Burgerservicenummer*
Nationaliteit
Spreektaal thuis

Gegevens ouders:

Verzorger 1:
Van deze ouder wordt het e-mail adres
gebruikt voor onze communicatie en de
facturen.

Verzorger 2:

Voornaam
Achternaam
Straat+ huisnummer
Postcode + woonplaats
E-mail adres
Mobiel nummer
Nummer werk
Geboortedatum*
Burgerservicenummer*
Noodnummer + naam
Gemeente
* Deze gegevens zijn verplicht voor de belastingdienst
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag (KOT):
Ontvangt u geld van een 3e instantie m.u.v. de belastingdienst? (b.v. Gemeente)
Bij welke locatie van IJsselrijk wilt u gebruik maken van opvang?

ja

nee

ja

nee

Geef aan van welke soort opvang u gebruik wilt maken;
Kinderopvang
Peuteropvang
Voorschoolse
(op dit moment alleen op
opvang
de Johannes
Bogermanschool )
Niet overal
Geeft u hier aan als u wel
beschikbaar
behoefte hebt aan
kinderopvang en op welke
dagen.
Geplaatst in groep (in te vullen door de locatie):

Buitenschoolse
opvang

vakantie opvang
Niet overal
beschikbaar
Geeft u hier aan als u
wel behoefte hebt
aan vakantieopvang
en op welke dagen.

peuteropvang
tijden
(40 weken)
8:15 – 12:15
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Wisselend beschikbaar per vestiging
buitenschoolse opvang
tijden
(40 weken)
vanaf 14:00 uur op te nemen in 2 blokken van 2.00 uur (14-16 en 16 – 18)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Wisselend beschikbaar per vestiging
Startdatum opvang:

……-…….-…….

Voorwaarden:
 De opzegtermijn is 1 maand, vanaf elke willekeurige datum en dient schriftelijk te gebeuren.
 De contracturen dienen per maand te worden opgenomen.
 Er is geen verrekening of teruggaaf van niet-gebruikte uren mogelijk.
 Het is mogelijk om maximaal 2,5 uur te verlengen voor-en- na een dagdeel mits BKR dit toelaat.
 Nieuwe tarieven worden jaarlijks in overleg met de gemeenschappelijke oudercommissie vastgesteld.
 Voor uitgebreide voorwaarden bekijk onze leveringsvoorwaarden op de website: www.ijsselrijk.nl
Machtiging automatisch incasso en akkoord bovenstaande gegevens:
Wij gaan akkoord met het maandelijks automatisch afschrijven van de opvangkosten van Kindcentrum
………………………..te………………. Wij ontvangen hiervoor maandelijks een factuur.
Factuuradres
Verzorger 1
Ander adres
Iban nummer
Tenaamstelling
Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

Dit document bevat vertrouwelijke informatie, ondergetekenden verplichten zich te houden aan de algemene verordening gegevensbescherming
(Wet AVG).

