Online inschrijven is ook mogelijk via www.dekikkertjes.nl

Inschrijfformulier
Voornaam kind:
Voorletters kind:
Achternaam:*
BSN:
Geboortedatum:
Vermoedelijke datum:*

Voornaam moeder:*
Voorletters moeder:*
Achternaam:*
BSN:*
Geboortedatum:*
Telefoonnummer:*

Email moeder:*
Email vader:*
Email voor de facturen en jaaropgave:*

Voornaam vader:*
Voorletters vader:*
Achternaam:*
BSN:*
Geboortedatum:*
Telefoonnummer:*

moeder/vader

Adres:*
Postcode en woonplaats:*
Noodnummer 1*:
Noodnummer 2*:
Huisarts nummer:
* - verplicht om in te vullen.

Contract vorm:
Contractvorm:
Volledige dagopvang
o

o
o
o

Naam:
Naam:
Naam:

Tijd
7.00-18.30

Uurtarief
7.45

Maandtarief (1 dag)
371.62

48 weken opvang

7.00-18.30

7.71

354.66

Verkorte uren opvang

8.00-17.30

8.35

343.74

Flexibele opvang

9.05

De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.
Op www.toeslagen.nl kan je nakijken wat de kinderopvangtoeslag voor jullie is.

Uitleg contractvormen:
Volledige dagopvang:
48 weken opvang
Verkorte uren opvang
Flexibele opvang

Gedurende 52 weken van 7.00-18.30
4 weken niet inroosteren, in de maanden juni, juli en augustus.
Opvang van 8.00-17.30
Alleen de afgenomen uren worden gefactureerd

z.o.z.

Kinderdagverblijf De Kikkertjes- Blaricummerstraat 1- 1271 BK Huizen

Ingangsdatum en voorkeur
Datum van ingang:*
Welke dagen flexibel (indien
van toepassing)
Voorkeursdagen geplande
dagen*
2e keuze*:

Ma

Di

Wo

Do

Vrij

Ma

Di

Wo

Do

Vrij

Ma

Di

Wo

Do

Vrij

Bij het invullen de bankgegevens geeft de ondertekende De Kikkertjes toestemming om het maandtarief te
incasseren.
Naam bankrekeninghouder:
Naam bank:
IBAN nummer:

Wij geven kinderdagverblijf De Kikkertjes toestemming om foto’s van onze zoon/dochter op facebook plaatsen.
JA / NEE
Wij volgen het rijksvaccinatieprogramma :
JA / NEE

Handtekening ouder(s)/ verzorgers:

Bijzonderheden:

Datum:

De minimale afname is 2 dagdelen of 1 hele dag. Nadat het inschrijfformulier bij ons is binnengekomen wordt er
een contract opgesteld. Als het contract getekend retour is gezonden, is de plaats definitief.
Er wordt eenmalig een bedrag van €20,- per gezin geïncasseerd voor de plaatsingskosten.
Door ondertekening van het contract ga je akkoord met de gestelde voorwaarden van de brancheorganisatie en
de aanvullende voorwaarden van De Kikkertjes. Beide zijn na te lezen op de website van de Kikkertjes;
www.dekikkertjes.nl. Het aanbod van het contract is 2 weken geldig.
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