Aanmeldingsformulier peuteropvang

GROENE BORG
MFA WESTERBORK
Contactgegevens ouders
Achternaam ouder 1

Achternaam ouder 2

Voorletters

Voorletters

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres

BSN (sofi nr.) ouder 1

BSN (sofi nr.) ouder 2

Opleiding

Opleiding

Het kind
Achternaam kind

Naam school

Voorna(a)m(en)

Naam huisarts

Roepnaam

Zorgverzekeraar

Geboortedatum

Polisnummer

BSN kind

Gewenste peuteropvang
Gewenste
- ingangsdatum:
-

Tijden peuteropvang: 08.30 - 11.30 uur

Kruis de dagdeelcombinatie van uw keuze aan:
WESTERBORK:
Groene Borg

Mogelijke dagdeelcombinaties:
Maandagochtend en donderdagochtend
Dinsdagochtend (als extra dagdeel op verzoek)
Woensdagochtend en vrijdagochtend

Z.O.Z.

De peuteropvang op deze MFA wordt in gezamenlijkheid aangeboden door Kindcentra Kits Primair en COG Drenthe Kinderopvang.
Alleen de administratie en contractzaken hiervan worden verzorgd door Kindcentra Kits Primair. Voor administratieve of contractuele
vragen kunt u zich daarom wenden tot Kindcentra Kits Primair. Voor alle overige vragen kunt u op de MFA terecht bij de pedagogisch
medewerker of één van beide schoolverantwoordelijken.

Betalingsinformatie
Wij komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag

Ja

Nee

Zo niet, dan stuur ik een inkomensspecificatie mee

Ja

Nee

Hierbij verleen ik Stichting Kindcentra Kits Primair tot wederopzegging toestemming voor automatische
incasso met ingang van:

Ja

Nee

Hiermee ga ik akkoord met de algemene– en leveringsvoorwaarden van Stichting Kindcentra Kits
Primair

Ja

Nee

Hierbij geef ik toestemming om de factuur via e-mail te ontvangen

Ja

Nee

Hierbij geef ik toestemming om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen

Ja

Nee

Hierbij geeft ik toestemming voor het maken van video-/fotomateriaal van mijn kind

Ja

Nee

Indien u geen inkomensspecificatie meestuurt, dan komt u automatisch in de hoogste categorie. Als u wel een
inkomensspecificatie meestuurt, brengen wij u de bijbehorende ouderbijdrage in rekening.
IBAN nummer
Op naam van
Adres
Woonplaats

Datum

-

-

Handtekening

-

-

(video– en fotomateriaal zijn eigendom van Kits Primair en kunnen o.a. gebruikt worden voor in nieuwsbrieven,
folders, media (facebook) en op de website van Kits Primair)

Indien u geen automatische incasso wenst, dient u er rekening mee te houden, dat er per factuur een bedrag van € 3,administratiekosten in rekening wordt gebracht.

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u retour sturen naar:
Kindcentra Kits Primair
Hofstraat 18
9411 LB Beilen
Email: kinderopvang@kitsprimair.nl
Tel.: 0593-535101

