
1. INFORMATIE  OUDERS 

 

 
Reserveringsformulier 
Flexibele dagopvang 

 
Bestemd voor: Administratie en ouders 

 

Code Versienummer datum Proceseigenaar pagina 

1.5 -ADM 9 04-01-2017 De Kleine Markies 1 van 2 

© Kindercentrum De Kleine Markies 

Kindercentrum De Kleine Markies, Zuiderdreef 314, 4616AJ, Bergen op Zoom, tel 0164-870023 

 

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

 

Groep :………………………………. 

 

Ik bespreek voor mijn kind(eren)op de volgende momenten opvang: 

Aankruisen wat nodig: 

Maand: 
 
………………. 

flexibele aanvraag met contract 
(minimaal 2 uur per keer of 1 uuraansluitend aan psz of dagopvangdagdeel) 
 
begintijd 

 
eindtijd 

 
totaal uur 

1.    
2.    
3.    
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
 
Datum van indiening :.............................. 
Ouder accepteert voorwaarden omtrent reserveren en annuleren: Handtekening ouder:…………… 

akkoord pedagogisch medewerker  

ingevoerd administratie  
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Voorwaarden flexibele opvang/verlengde opvang 
- Reguliere opvang gaat altijd voor op een flexibele aanvraag/verlengde opvang. 
- U dient minimaal 2 uur aansluitend te reserveren. 

- Indien gewenst kan er aan het reguliere dagdeel kinderopvang of aan een 
peuteropvang dagdeel verlengde opvang afgenomen worden. Voor verlengde opvang 
wordt altijd 1 uur in rekening gebracht, in verband met de administratieve kosten.  

- Reguliere opvang gaat altijd voor op een verlengde aanvraag. 
- Gelieve de breng- en haaltijd niet tussen 11.30u en 12.15u plaatst te laten vinden ivm 

de lunch van de kinderen.  
 
RESERVEREN  

- U kunt flexibele opvang / verlengde opvang reserveren door een 
reserveringsformulier in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen bij de pedagogisch 
medewerkers van de groep 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. 
 

 

Gereserveerde tijd kan niet geruild worden. U dient gereserveerde tijd te annuleren en 
opnieuw te reserveren conform hierboven. 
 

De facturering van flexibele opvang of van verlengde opvang gebeurt achteraf per maand. 
Op de rekening staan de afgenomen uren van die maand vermeld en het te betalen bedrag. 
 
Insturen 

- U kunt dit formulier mailen / opsturen naar of afgeven bij De Kleine Markies. 
 

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

