Aanmeldingsformulier Kinderdagopvang Het Schakelveld
(0-4jr)
Gegevens ouder(s)/ verzorger(s)

Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen is het belangrijk dat u de verplichte velden* invult
Achternaam ouder 1*

Achternaam ouder 2

Geslacht*

man/vrouw

Geslacht

man/vrouw

Voorletters*

Voorletters

Adres*

Adres

Postcode/woonplaats*

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer*

Telefoonnummer

Telefoonnummer 2

Telefoonnummer 2

E-mailadres*

E-mailadres

BSN ouder 1*

BSN ouder 2

Opleiding*

Opleiding

Gegevens kind
Achternaam*

Naam huisarts*

Geslacht*

jongen/meisje

Telefoonnummer

Voorna(a)m(en)*

Zorgverzekeraar*

Roepnaam*

Polisnummer*

Geboortedatum*

Nationaliteit kind*

Of verwachte
geboortedatum?*
BSN kind*

Gewenste opvang

Vul hierna tenminste één optie (dag) in. Geeft u daarbij ook aan of u deze opvang alle weken, alleen de
oneven/ even weken wenst af te nemen. Vink uw voorkeuren aan:
Keuze van dagdelen:
1e keuze

Ma

Di

Wo

Do

Vr

2e keuze

ochtend

ochtend

middag

middag

Alle weken

Alle weken

Oneven weken

Oneven weken

Even weken

Even weken

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Ochtend standaard van 7.30-12.45 uur
Middag standaard van 12.45-18.00 uur
Keuze type opvang
Verlengde ochtend of middag (u kunt de mogelijkheden bespreken met de afd. klantcontacten van
Plateau Kinderopvang)
Flex opvang (minimaal 24 uur per maand. Per keer maakt u minimaal gebruik van 1 dagdeel (4 uur
aaneengesloten)
40 weken
46 weken
52 weken

Kinderopvang Het Schakelveld wordt uitgevoerd door Plateau Kinderopvang. Meer informatie is te vinden via www.plateau-assen.nl,
telefoonnummer: 0592 301993. Email: kinderopvang@plateau-assen.nl

Gewenste ingangsdatum:

Betalingsinformatie en ondertekening

Ondergetekende machtigt Plateau Kinderopvang van onderstaand rekeningnummer het verschuldigde bedrag af
te schrijven tot het moment dat het kind de kinderopvang verlaat.
IBAN nummer

Adres

Op naam van

Woonplaats

Datum
Handtekening

Opmerkingen:

Hierbij verleen ik Plateau kinderopvang tot wederopzegging toestemming voor

ja

nee

ja

nee

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

ja

nee

Hierbij geef ik toestemming om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen

ja

nee

automatische incasso met ingang van: ………………………………………………………………
Hierna ga ik akkoord met de algemene en leveringsvoorwaarden van Plateau
Kinderopvang

Hoe heeft u Kinderopvang Het Schakelveld gevonden?
Google / Internet
Telefoongids/ gemeentegids
School/ schoolgids
Locatie gezien
Via Via (kennis, buren, familie)
In de pers
Anders:

Kinderopvang Het Schakelveld wordt uitgevoerd door Plateau Kinderopvang. Meer informatie is te vinden via www.plateau-assen.nl,
telefoonnummer: 0592 301993. Email: kinderopvang@plateau-assen.nl

