Inschrijfformulier Kinderdagverblijf
Gegevens kind
Achternaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Geslacht:

Nationaliteit:

BSN-nummer:

Jongen

Meisje

Gegevens ouders/verzorgers 1 (betalende ouder)
Achternaam:

Voornaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon werk:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Beroep/werkgever:

BSN-nummer:

Burgerlijke staat:

Getrouwd

Samenwonend

Gescheiden

Alleenstaand

Gegevens ouders/verzorgers 2
Achternaam:

Voornaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon werk:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Beroep/werkgever:

BSN-nummer:

Burgerlijke staat:

Getrouwd

Samenwonend

Gescheiden

Alleenstaand

Overige gegevens
Broers / Zussen
Naam huisarts:

Telefoon huisarts:

Moedertaal, gesproken thuis:

Andere gesproken talen thuis

Overige informatie:

Allergieën / medische bijzonderheden e.d.:

Inschrijfformulier Kinderdagverblijf
Gewenste plaatsing KDV
Wij bieden 2 pakketten aan waaruit u kunt kiezen. Tussen Kerst en Oud en Nieuw is de kinderopvang dicht. De uren van die dagen
worden in een ruilpotje gezet. Voor incidentele opvang wordt € 9,60 per uur berekend.
Graag hieronder aangeven welk pakket u wilt afnemen.
40 weken pakket (uurtarief € 9,70)

52 weken pakket (uurtarief € 9,00)

Geef in onderstaande tabel de gewenste dagen en breng- en ophaaltijden aan.
Maandag
Hele dag

van

Dinsdag
tot

van

Woensdag
tot

van

tot

Donderdag

Vrijdag

van

van

tot

tot

Gewenste startdatum
Maandelijkse ouderbijdrage
De factuur van Kinderopvang aan de Liede wordt voorafgaand aan de maand, in de eerste week van de maand geïncasseerd.
Op de website kinderopvangaandeliede.nl kunt u via een proefberekening uitrekenen wat uw netto opvangkosten zijn. Na inschrijving
ontvangt u een plaatsingsovereenkomst, hiermee kunt u binnen drie maanden na de startdatum van uw kind kinderopvangtoeslag
aanvragen bij de belastingdienst. Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag kunt u dit melden aan de administratie, zij kunnen helpen
om subsidie bij de gemeente aan te vragen.

Toestemming *doorhalen wat niet van toepassing is
Ouder/verzorger verleent wel / geen* toestemming voor het maken van foto’s en/of video-opnamen voor de volgende doeleinden:
trainingen/opleidingen van onze medewerksters 		de facebookpagina en de website van Kinderopvang aan de Liede
de verjaardagsvieringen van kind en juffen		 voor het afscheidskado als het kind de groep verlaat
Ouder/verzorger verleent wel / geen* toestemming aan het KDV om in voorkomende gevallen resultaten inzake
toetsen en de ontwikkeling van het kind voor te leggen aan en overleg te plegen met:
basisschool 		 consultatiebureau en eventuele andere jeugdinstanties.
Ouder/verzorger verleent wel / geen* toestemming om de toetsresultaten van het kind digitaal te verwerken in
verband met de doorgaande lijn naar de basisschool.
Door het invullen, verzenden en ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
Deze kunt u vinden op onze website www.kinderopvangaandeliede.nl

Ondertekening
Datum:

Handtekening:

Wij berekenen eenmalig € 15 inschrijfgeld. Bij het versturen van de overeenkomst ontvangt u
hierover een factuur. Heeft u al een jassenzak? U kunt deze via ons kopen. Geeft u hieronder aan of u
deze wel of niet bij ons wil kopen. Wij zullen hiervoor eenmalig € 6,- factureren bij de 1e periode.
Ja, ik ontvang graag een jassenzak voor € 6,-

Nee, ik ben al in het bezit van een jassenzak

Uw gegevens en de verwerking ervan vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) als onderdeel van The General Data Protection Regulation (GDPR), welk door de Europese
Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van burgers.
Door het invullen en verzenden van dit inschrijfformulier verleent u toestemming voor het
verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Het doel hiervan is te voorzien in
kinderopvang en de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst voor de kinderen die vallen
onder uw verantwoordelijkheid als ouder of voogd.
Conform de AGV heeft u daarbij op verzoek onder meer recht van inzage, correctie of
verwijdering van gegevens.

Kinderopvang aan de Liede
Liedeweg 79
2065 AL Haarlemmerliede
06-25303752 / 06-83070654
info@kinderopvangaandeliede.nl
www.kinderopvangaandeliede.nl
KvK-nr.: 54752787
LRKP. NR. 276375919
IBAN NL03INGB0006076628

