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INSCHRIJFFORMULIER 

Buitenschoolse opvang 

Algemene gegevens 

Gegevens ouder/verzorger: de Heer/mevrouw de Heer/mevrouw 

Voornaam:    ………………………. …………………………… 

Achternaam:   ………………………. …………………………… 

Voorletters:    ………………………. …………………………… 

Straatnaam en huisnr:  ………………………. …………………………… 

Postcode en woonplaats: ………………………. …………………………… 

Telefoonnummer:   ………………………. …………………………… 

Mobiel telefoonnummer: ………………………. …………………………… 

E-mail adres:   ……………………….. …………………………… 

Burgerservicenummer:  ……………………….. …………………………… 

Geboortedatum:   ……………………….. …………………………… 

Naam Werkgever:   ……………………….. …………………………… 

Bereikbaar op telefoonnummer:………………………… …………………………… 

IBAN rekeningnummer:  …………………………. …………………………… 

de ouders/verzorgers zijn:   0 gehuwd 0 samenwonend 0 alleenstaand 

 

Gegevens Kind  

Voornaam:              ……………………………………... jongen/meisje 

Achternaam:   ………………………………………………………… 

Voorletters:    ………………………………………………………… 

Geboortedatum:                       ………………………………………………………… 

Burgerservicenummer:  …………………………………………………………. 

Uw kind woont bij:   0 beide 0 ouder 1 0 ouder 2 
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Overige gegevens 

0 ik geef toestemming tot verstrekking van gegevens van mijn kind 

aan de basisschool mocht dit nodig zijn. 

0       ik geef toestemming voor commercieel gebruik van beeldmateriaal     

       waarop mijn kind staat bijv: (website, advertenties en social media) 

0       ik geef toestemming voor commercieel gebruik van beeldmateriaal  

           waarop mijn kind staat (bijv. in nieuwsberichten via de nieuwsbrief) 

Mijn kind word gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma 

0  ja  0  nee 

Gegevens met betrekking tot plaatsing: 

Wanneer zal de opvang ingaan?........................................................................ 

Wenst u voorschoolse opvang? 0  ja 0 nee 

Op welke dagen en tijden wenst u voorschoolse opvang? 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

     

 

     Wenst u naschoolse opvang? 0  ja 0 nee 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

     

 

Wenst u flexibele opvang? 

0 ja 0 nee 

Vast tarief Buitenschoolse opvang:   € 8,22 per uur 

Flexibel tarief Buitenschoolse opvang: € 8,42 per uur 

 

Handtekening ouder 1  handtekening ouder 2    Villa Vrolijk 

  

…………………………….  ………………………………. …………………… 

mailto:info@villavrolijksintmaartensdijk.nl
http://www.villavrolijksintmaartensdijk.nl/

