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Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen! 
 
A. Algemene gegevens 

Ouder/verzorger 1  de heer / mevrouw Ouder/verzorger 2 de heer / mevrouw 

Voorletters 
 

Voorletters 

Achternaam 
 

Achternaam 

Adres 
 

Adres 

Postcode + Woonplaats 
 

Postcode + Woonplaats 

Telefoonnummer 
  

Telefoonnummer  

Mobiel telefoonnummer 
 

Mobiel telefoonnummer 

E-mailadres 
 

E-mailadres 

Nationaliteit 
  

Nationaliteit  

Burgelijke staat:  
alleenstaand/ gehuwd/samenwonend/gescheiden 
 

Burgelijke staat:  
alleenstaand/ gehuwd/samenwonend/gescheiden 

Geboorteland 
 

Geboorteland 

Burger Service Nummer 
 

Burger Service Nummer 

Hoogst afgeronde opleiding 
 Basisschool 
 VMBOKader   VMBOTheoretisch  
 HAVO  VWO 
 MBO    HBO 
 Universiteit 

Hoogst afgeronde opleiding 
 Basisschool 
 VMBOKader   VMBOTheoretisch  
 HAVO  VWO 
 MBO    HBO 
 Universiteit 

Naam werkgever 
 

Naam werkgever 

Plaats  
 

Plaats 

Telefoon werk 
 

Telefoon werk 

 
Gegevens kind: 

Roepnaam  
                                                                                                                     jongen / meisje               

Voorletters en achternaam kind 
 

Geboortedatum (verwacht) 
 

Nationaliteit                                                     Thuistaal: 
 

Burgerservicenummer 
 

Kind woont bij        ouder 1                  ouder 2                 beiden 
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B. Gegevens DAGOPVANG: 
 
Gewenste ingangsdatum:……………………(dag)……………………(maand)…………………..(jaar) 
 
Pakketkeuze reguliere opvang 
□ dagopvang 52 weken (alle weken van het jaar), uurtarief  €7,43 
□ dagopvang 40 weken  (zonder schoolvakanties), uurtarief, € 8,10 
□ vaste incidentele  opvang (6.30-7.30), uurtarief € 9,00 op de dagen:…………………… 

 
Op welke dagdelen wilt u uw kind bij voorkeur geplaatst zien: 

DAGOPVANG  Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend    KDV     KDV     KDV     KDV     KDV  

Middag    KDV      KDV     KDV    KDV      KDV   

 

flexibele dagopvang 

Pakketkeuze flexibele dagopvang 

 

Gemiddelde afname van …………..uur per maand  
Deze opgave leidt niet tot verplichtingen, maar stelt ons in staat een contract op te stellen. 

 

Flexibele opvang Uurtarief 

Incidentele opvang € 9,00   

Pakketten van 0-24 uur per maand € 9,00   

Pakketten van 25-49 uur per maand € 8,50   

Pakketten van 50 uur en meer per maand € 8,10   
De uren van een flexibel pakket worden per maand in rekening gebracht. De uren mogen binnen een 
contractperiode gedurende dat jaar worden opgenomen. Niet opgenomen uren worden niet 
gerestitueerd. Aan het eind van een jaar worden extra afgenomen uren in rekening gebracht. 
 

Flexibele dagopvang kan afgenomen worden tussen 6.30- 18.30 uur met een minimale afname van 2 
uur per keer. Tevens kunt u incidentele opvang afnemen van 6.30-7.30 uur of minimaal 1 uur flexibele 
dagopvang aansluitend aan een regulier dagdeel. 
 
Bij flexibele opvang maakt u gebruik van onze reserverings- en annuleringsformulieren. Deze 
formulieren liggen op de groepen bij de pedagogisch medewerkers of kunt u downloaden via onze 
website.  
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C. Gegevens PEUTERSPEELZAAL 
Gewenste ingangsdatum:……………………(dag)……………………(maand)…………………..(jaar) 

Uw peuter bezoekt  2 dagdelen per week de peuteropvang. Op welke dagdelen wilt u uw kind bij 

voorkeur geplaatst zien: 

  Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend * PSZ  PSZ     PSZ    PSZ  PSZ   

Middag * PSZ  PSZ     PSZ   PSZ  

*gewenste opvang aankruisen, de werkelijke plaatsing kan afwijken van uw voorkeur, dit is afhankelijk op welke dagdelen plaats is. 

Streep aan wat voor uw gezin van toepassing is:  

WEL onder de Wet Kinderopvang:  

Per maand ontvangt u per mail een factuur voor 20 uur à € 7,18  
U heeft hierover recht op kinderopvangtoeslag, deze kunt u aanvragen via www.toeslagen.nl. 
 beide ouders werken in loondienst / zijn zelfstandige of  zijn aan het studeren, re-integreren of inburgeren.   

 alleenstaande werkende ouder 

 gezamenlijk jaar inkomen is minder dan € 18.176 (kwijtschelding ouderbijdrage peuterspeelzaal via kantoor)  

NIET onder de Wet Kinderopvang 
Uw peuter heeft recht op een gesubsidieerde peuterplaats. Per maand ontvangt u per mail een factuur 
voor 20 uur met een inkomensafhankelijke uurtarief. 
 één werkende ouder is  in loondienst/ zijn zelfstandige of is aan het studeren, re-integreren of inburgeren.  De 

andere ouder is thuis. 

 niet werkende ouders (met uitkering) 

 niet werkende alleenstaande ouder( met uitkering) 

 gezamenlijk jaar inkomen is minder dan € 18.176 (kwijtschelding  ouderbijdrage peuterspeelzaal via kantoor) 

 Het uurtarief is afhankelijk van inkomen, daarom vragen wij uw gezamenlijke inkomensgegevens te 
noteren: 

 

  

 

 
 
Doelgroepkinderen 
Doelgroepkinderen worden in samenspraak met de professionals  van De Kleine Markies door het 
Consultatiebureau geïndiceerd. Een doelgroepkind komt 4 dagdelen per week. Over het 3de en 4de dagdeel 
bent u geen ouderbijdrage verschuldigd. 
 

Toetsingsinkomen aanvrager € 

Toetsingsinkomen partner € 

Gezamenlijk toetsingsinkomen €  

http://www.toeslagen.nl/
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D Betaalgegevens 

Bij het aangaan van het contract geschiedt de betaling middels automatische incasso. Om de administratieve 
processen te versnellen, vragen wij uw bank/gironummer hieronder in te vullen. 

 

Bankrekeningnummer:   ………………………….…………………….(volledig IBAN-nr invullen) 

 

Ten name van  :……………………………………………….. 

 

C. Verklaring en ondertekening 

Voor de opzegging van een inschrijving geldt een opzegtermijn van 1 maand.  
Hierbij verklaren wij ons op de hoogte en akkoord met de algemene voorwaarden en met de voorwaarden met 
betrekking tot de betalingen zoals vermeld in het informatieboekje. 

datum 
 
 

Handtekening (ouder / verzorger): 

 
 

Naam in blokletters: 

 
 
Het inschrijfgeld bedraagt:  Kinderopvang  €12,50 
    Peuterspeelzaal €  5,00 


