INSCHRIJFFORMULIER
Kind- en oudergegevens:
Naam kind:

BSN:

Geb.datum:

Geb. Plaats:

Postcode:

Naam ouder 1:

BSN:

Adres:

Geb.datum:

Telefoon:

Postcode:

Naam ouder 2:

BSN:

Adres:

Geb.datum:

Telefoon:

Postcode:

School:

Email adres:

Huisarts:

Vaccinatie: JA/NEE

_

Opvangsoort:
Kinderopvang (0-4 jaar, incl. intern. day care)*
Kinderopvang Compact (0-4 jaar)*
Buitenschoolse opvang (4-12 jaar)
Voorschoolse opvang (4-12 jaar)
Flexibele opvang (0-12 jaar)
Peuterspeelzaal (2-4 jaar)*

Adres:
Woonplaats:

Woonplaats:

Woonplaats:

Uitleg bij de opvangsoorten:
Kinderopvang Compact wordt aangeboden bij al onze locaties,
behalve Koning Lijsterbaard en De Gouden Sleutel. Het aanbod is
gedifferentieerd t.o.v. de reguliere Kinderopvang: een verticale
leeftijdsindeling van de groep, geen warme/biologische maaltijd en
kortere openingstijden (8-18uur). U betaalt voor deze opvang soort
een lager tarief.
Buitenschoolse opvang is mogelijk bij al onze locaties. Onze 8+
BSO ‘De Koningshut’ is gevestigd bij De Sterrendaalders, Berenpels
heeft een Sport BSO.
Voorschoolse opvang (7.30-8.45uur) en de Peuterspeelzaal
(8.30-12.00 uur) zijn alleen mogelijk bij De Sterrendaalders en De
Gouden Sleutel.
Kinderopvang (regulier) en Flexibele opvang zijn mogelijk bij al
onze locaties.

* Aansluitend plaatsing bij de BSO/VSO dient u apart en tijdig aan te vragen

Voorkeur locatie:

Ingangsdatum & voorkeur dagen:

De Sneeuwkoningin (Naarden)

Datum van ingang:

Koning Lijsterbaard (Bussum)

Aantal dagen per week:

De Sterrendaalders (Bussum)

Voorkeurdagen:

MA

Flexibel
DI

WO

DO

VR

Berenpels (Bussum)
De Gouden Sleutel (Hilversum)

Opmerkingen:

De Kleine Prins (Laren)
Goudlokje (Huizen)

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
Datum:
Plaats:

Vanuit overheidswege dienen wij alle bovenstaande gegevens in onze administratie op te nemen, voor zover deze in uw situatie relevant zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk
behandeld en alleen op verzoek aan overheidsinstanties verstrekt. U dient dit formulier geheel ingevuld en ondertekend te versturen naar ons hoofdkantoor, t.a.v. Afdeling
Planning (Beerensteinerlaan 73 1406 NR Bussum of info@konings-kinderen.nl). Inschrijving is alleen mogelijk per kind en er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met
uw voorkeuren. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier is geretourneerd, maar geeft niet automatisch recht op een opvangplaats. Over definitieve plaatsing
krijgt u uiterlijk twee maanden van tevoren bericht. Flexibele opvang wordt per uur berekend (minimale afname 3 uur) en is bij alle locaties mogelijk zolang er op de
desbetreffende dag en groep voldoende plaats is. U bent u voor de behandeling van dit formulier geen inschrijfgeld verschuldigd, uitgezonderd een inschrijving voor flexibele
opvang. Voor flexibele opvang rekenen wij eenmalig 50 EUR administratiekosten (te voldoen in de eerste factuurperiode).

