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AANMELDINGSFORMULIER Buiten Schoolse Opvang (webformulier) 

Op de achterzijde van dit formulier vindt u een toelichting die u helpt bij het invullen. 

GEGEVENS KIND: 

Voorna(a)m(en): ________________________________________________________________ 

Roepnaam: ________________________ Achternaam: _________________________________ 

Geboortedatum: ___-___-20___ jongen / meisje   B.S.N._________________________________ 

Adres:_______________________________________________________________________ 

Postcode:________________ Woonplaats:___________________________________________ 

Telefoonnummer: _______________________________________________________________ 

Naam en voorletters ouder / verzorger 1: _____________________________________________ 

Telefoonnummer overdag: ________________________________________________________ 

Naam en voorletters ouder / verzorger 2: _____________________________________________ 

Telefoonnummer overdag: ________________________________________________________ 

Huisarts Naam: ____________________ Adres: ____________________ Tel. ______________ 

 

GEGEVENS GEWENSTE PLAATSING: 

 

Gewenste plaatsingsdatum: ___________________________________ 
 

Tijdvak1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Vóór schools      

Ná schools      

 

 Ik wens ook gebruik te maken van opvang met 12 weken vakantieopvang. (Opvang, volgens 

contractdagen, tijdens alle schoolvakanties, extra vrije dagen, studiedagen leerkrachten ed.) 

 Opvang met alléén vakantieopvang in 6 weken zomervakantie. (Opvang, volgens contractdagen, 

zonder voorjaar-, herfst- kerst vakantie.) 

 Opvang met alleen overige vakantieopvang in schoolvakanties, (Opvang, volgens contractdagen, 

zonder zomervakantie.) 

 Opvang zonder vakantieopvang. Dus ook géén opvang op contractdagen tijdens extra vrije dagen, 

studiedagen leerkrachten ed. 
 

Handtekening ouder(s) / verzorger(s): 
 

 

 

 

Naam: ______________________________________________________ datum: _______________ 

Handtekening ouder(s) / verzorger(s): 
 

 

 

 

Naam: ______________________________________________________ datum: _______________ 

                                                           
1 In de vakjes gelieve u het tijdvak in te vullen (bijv. 14:00 – 18:00 uur) 
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TOELICHTING BSO 

 

Gegevens kind: 

Telefoonnummer overdag, dit kan ook een 06-nummer zijn als u niet op een vast nummer te bereiken bent. 

BSN: 

 Om informatie met de belastingdienst te kunnen uitwisselen zijn wij verplicht om het Burger Service Nummer 

 (BSN) in de correspondentie op te nemen. 

Gegevens gewenste plaatsing: 

De gewenste plaatsingsdatum kan iedere gewenste datum van de maand zijn. 

In de tabel geeft u de tijdvakken van uw eerste keuze aan. Indien op een bepaald tijdvak geen plaats beschikbaar is 

zal worden nagegaan of er alternatieve dagdelen beschikbaar zijn. U kunt eventuele alternatieven ook op voorhand op 

uw aanmeldingsformulier kenbaar maken. 

Handtekening, naam, datum: 

De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als deze is gedateerd en ondertekend door minimaal één van 

de ouders/ verzorgers. Als het een bedrijfsplaats betreft dient het betreffende gedeelte door de werkgever of 

bemiddelingsinstantie te ondertekenen. 

Algemene informatie: 

De Kinderhoeve Escharen is een particuliere kinderopvang die zich door haar flexibiliteit en persoonlijke invulling 

onderscheidt van de bestaande vormen van kinderopvang. De Kinderhoeve Escharen is open van 07.00 tot 19.00 uur.  

Kosten: 

Kinderhoeve Escharen heeft met haar flexibele vorm van opvang gekozen voor een vast uurtarief. 

Tijdvakken worden op kwarturen afgerond. 

Tegemoetkoming van het Rijk: 

Ouder(s) / verzorger(s) betalen het volledige bedrag voor de kosten van opvang. 

Bij de administratie van Kinderhoeve Escharen en bij de belastingdienst, afdeling particulieren, kunt u 

informatie krijgen over de tegemoetkoming van het Rijk voor kosten die gemaakt zijn voor kinderopvang. 

Belastingdienst particulieren 0800-0543 (gratis nummer) 

Vakantieopvang: 

Sinds 1 januari 2007 hebben we de vakantieopvang uitgebreid naar een drietal pakketten, en hopen hiermee 

meer aan uw wensen te kunnen voldoen. 

Opzegtermijn: 

Kinderhoeve Escharen hanteert een opzegtermijn van 1 maand. De datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging 

door Kinderhoeve Escharen is de ingangsdatum van deze termijn. 

Geregistreerde Kinderopvang: 

 Kinderhoeve Escharen is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor de Buitenschoolse 

opvang  onder nummer: 729118733 

 

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u sturen naar: 

 

Kinderhoeve Escharen 

 Graafschedijk 57 

5364 PR Escharen 

 


