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Naam ouder/verzorger :........................................... Ouder/verzorger van :.................................. 

 

Locatie   :............................................ Groep   :.................................. 

 
Reservering op onderstaande momenten voor de maand:....................................................................... 
 

Aanvraag flexibele uren zonder kinderopvangcontract 
Datum  Aanvangstijd  Eindtijd  Totaal aantal uren  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Minimale afname: 1 uur. Prijs per uur: € 7,98 
 
Werkende ouders hebben recht op een tegemoetkoming van de Belastingdienst voor de kosten van 
de kinderopvang, de ouderbijdrage is dan inkomensafhankelijk. Hiervoor dient u een contract af te 
sluiten. U kunt al een contract afsluiten bij afname van 1 uur per maand. 
 

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met betaling van bovenstaande 
gereserveerde uren middels automatische incasso van onderstaand rekeningnummer. 
 

Bankrekeningnummer  :………………..………………………..………….…(volledig IBAN-nr invullen) 
 
Ten name van   :………………………………………………………………………………... 

 
Datum van indiening:  :…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Handtekening ouder/verzorger :………………………………………………………………………………... 

 
akkoord pedagogisch medewerker datum: paraaf: 

ingevoerd administratie datum: paraaf: 
Zonder handtekening en parafen is uw reservering niet definitief en kunt u hieraan geen rechten ontlenen! 
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Voorwaarden reservering verlengde uren aansluitend aan een dagdeel peuterspeelzaal: 

- Indien gewenst kan er aan het reguliere peuterspeelzaaldagdeel verlengde opvang 
afgenomen worden. 

- Voor verlengde opvang wordt altijd minimaal 1 uur in rekening gebracht in verband met de 
administratieve kosten. Zowel voor als na het peuterspeelzaaldagdeel kan minimaal één uur 
worden afgenomen. 

- Reguliere opvang gaat altijd voor op een aanvraag voor losse verlengde opvang aansluitend 
aan een peuterspeelzaaldagdeel. 

 
Voorwaarden reserveren vakantieopvang peuterspeelzaal 

- U kunt flexibele opvang reserveren door een “reserveringsformulier verlengde opvang uren 
peuterspeelzaal en vakantieopvang peuterspeelzaal” in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen 
bij de pedagogisch medewerkers van de opvanggroep of u kunt het downloaden via de 
website www.dekleinemarkies.nl  

- De aanvraag moet passen binnen de bestaande planning. Wanneer er een pedagogisch 
medewerker extra voor moet worden ingepland wordt de aanvraag niet goedgekeurd. 

- Wanneer er 3 of meerdere kinderen flexibel bij de bestaande groepsplanning bij reserveren is 
het wel rendabel om er een extra pedagogisch medewerker bij te plannen. Uw aanvraag 
wordt dan wel goed gekeurd. 

- Wij adviseren u uw reservering zo tijdig mogelijk in te dienen. Wanneer deze reservering 
bevestigd is door de groep (u ontvangt een kopieformulier), bent u verzekerd van een plaats. 

- Gereserveerde tijd wordt altijd in rekening gebracht. U kunt gereserveerde tijd alleen 
schriftelijk annuleren door uiterlijk 10 dagen voor de gereserveerde dag een 
annuleringsformulier in te leveren bij de pedagogisch medewerker. De datum van inlevering 
of de datum van de poststempel is hiervoor bepalend. Het annuleringsformulier kunt u krijgen 
via de pedagogisch medewerker of downloaden via de website www.dekleinemarkies.nl 

- Kindercentrum De Kleine Markies adviseert u om altijd een blanco annulerings- en 
reserveringsformulier thuis op voorraad te houden. U kunt het formulier dan rustig thuis 
invullen. 

 
Zonder reserveren 

- In tegenstelling tot reserveren kunt u ook op ieder moment van de dag bellen of er plaats is. 
U bent in dit geval niet altijd verzekerd van een plaats. 

- Last minute reservering is alleen mogelijk indien de leidster-kind-ratio dit toelaat. 
- Het reserveringsformulier levert u in/vult u in bij de groep op het moment dat u met de groep 

heeft afgesproken dat u uw kindje komt brengen. 
 

Gereserveerde tijd kan niet geruild worden 
- U dient gereserveerde tijd te annuleren en eventueel opnieuw te reserveren conform 

bovenstaande. 
 

De facturering 
- Verlengde opvang gebeurt achteraf per maand. Op de rekening staan de afgenomen uren van 

die maand vermeld en het te betalen bedrag. 
- Bij de indiening van de reservering van verlengde opvang uren aansluitend aan de 

peuterspeelzaal en vakantieopvang tekent u voor akkoord voor automatische incasso van de 
gereserveerde uren. 

 
Insturen 

- U kunt dit formulier mailen (info@dekleinemarkies.nl) / opsturen naar of afgeven bij De Kleine 
Markies 

http://www.dekleinemarkies.nl/
http://www.dekleinemarkies.nl/

