Inschrijfformulier Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”
Gegevens kind:
Roepnaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
BSN- nummer
Nationaliteit
Spreektaal

Gegevens huisarts en andere medische gegevens:
Huisarts
Tel. nr. huisarts
Zorgverzekeraar
Polisnummer
Medicijngebruik
Bijzonderheden
gezondheid/inentingen

Gegevens ouders:
Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Nummer werk
Noodnummer/naam
E- mail
BSN- nummer
Geboortedatum

Verzorger 1:

Tandarts
Tel. nr. tandarts

Verzorger 2:

Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”, Grote Kerkstraat 35b, 4261BB Wijk en Aalburg, Tel. 0647109387, info@kdvhetboerderijtje.nl
www.kdvhetboerderijtje.nl, KvKnr. 59478136, Banknr. NL90 RABO 0144 2737 13, LRKPnr.212116770.

Toestemming ouders
Middels onderstaande handtekening geven ouders toestemming voor de volgende zaken:
Ons kind mag gedurende de opvangsituatie gefotografeerd en/of gefilmd worden, denk hierbij aan
foto’s en/of film tijdens verjaardagen, activiteiten enz. Deze opnames kunnen bijvoorbeeld gebruikt
worden om ouders te informeren over de activiteiten op de groep door middel van een fotocollage of
nieuwsbrief, video.
Op de website.
Op de Facebook account van Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”
In de plaatselijke krant.
Ons kind mag op de buik slapen.
Ons kind mag indien nodig ingebakerd worden.
Ons kind mag mee met uitstapjes onder begeleiding van een pedagogisch medewerker (bezoek aan
een winkel, eendjes voeren, speeltuin etc.).
Welke vorm van opvang kiest u?
 52 - weken
 47 - weken
contract
contract
Gewenste startdatum:

KDV

KDV dag
van 07.30 tot 18.00uur

 40 - weken
contract

 ja

 nee

 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja

 nee
 nee
 nee
 nee
 nee
 nee

 flexibel contract

KDV dagdelen
van 07.30 tot 13.00 uur
van 12.30 tot 18.00 uur

KDV dag(delen) flexibel

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Machtiging automatisch incasso en akkoord bovenstaande gegevens:
Ja, wij gaan akkoord met het maandelijks automatisch afschrijven van de opvangkosten van Kinderdagverblijf “Het
Boerderijtje”
 verzorger 1
 verzorger 2
Factuuradres
Ander adres
Bankrekeningnr.
Tenaamstelling
Verzorger 1

Verzorger 2

Plaats
Datum
Handtekening
Namens Kinderdagverblijf “ Het Boerderijtje “
Naam
Handtekening
Dit document bevat vertrouwelijke informatie, ondergetekenden verplichten zich hiermede vertrouwelijk mee om te
gaan.
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