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AANMELDINGSFORMULIER KINDERDAGVERBLIJF (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:  ______________________________________ 

(Vermoedelijke) geboortedatum:  ______________________________________ 

Jongen / Meisje 

Adres:   ______________________________________ 

Postcode:  ______________________________________ 

Woonplaats:  ______________________________________ 

Telefoonnummer:  ______________________________________ 

 

Naam en voorletter(s) 

ouder / verzorger 1:  ______________________________________ 

Telefoonnummer overdag:  ______________________________________ 

 

Naam en voorletter(s) 

ouder / verzorger 2:  ______________________________________ 

Telefoonnummer overdag:  ______________________________________ 

 

GEGEVENS GEWENSTE PLAATSING: 

 

Gewenste plaatsingsdatum:  __________________________________________ 

Aantal dagdelen:  __________________________________________ 
 

Tijden1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend      

Middag      

 

Bijzondere uren: ___________________________________________________________________ 

Handtekening ouder(s) / verzorger(s): 

 

 

Naam: ______________________________________________________ datum: _______________ 

 

 

Naam: ______________________________________________________ datum: _______________ 

  

                                                           
1 In de vakjes gelieve u het tijdvak in te vullen (bijv. 13:00 – 18:00 uur) 
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TOELICHTING 

Gegevens kind: 

Als uw kind nog niet geboren is kunt u het toch al aanmelden bij de Kinderhoeve Escharen. Bij plaatsing 

binnen een groep is de datum van inschrijving bepalend. 

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

 

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 dagdeel 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. 

Bijzondere uren: indien u plaatsing wilt buiten de vaste dagdelen kunt u dat hier 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. 

 

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 geopend van 

07.00 tot 19.00 uur. Er zijn vaste tijdvakken waarop een kind niet gehaald of gebracht kan worden, dit om 

de vaste groepsactiviteiten van de verschillende dagdelen niet te verstoren. 

Bij aanmelding bent u verplicht om voor minimaal één dagdeel, van 4 aaneengesloten uren, in te schrijven, 

met inachtneming van de bloktijden waarop niet gehaald en gebracht kan worden. 

 

Bloktijden: 

Tijden waarop niet gehaald en/ of gebracht kan worden zijn: 

‘s -morgens van 09:00 tot 12:30 uur en ‘s middags van 13:00 tot 15:00 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) 

 

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. 

 

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u sturen naar: 

 

Kinderhoeve Escharen 

Graafschedijk 57 

5364 PR Escharen 


