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AANMELDINGSFORMULIER  KINDERDAGVERBLIJF 

Locatie:     0 EEXT  

0 GIETERVEEN 

0 EEXTERVEEN 

0  GASSELTE 

Gegevens kind 

Naam:      ……………………………………………………….……….………........... 

Voornamen (indien bekend):   ……………………………………………………….……….………........... 

Roepnaam (indien bekend):   ……………………………………………………….……….………........... 

Burgerservicenummer (BSN)   ...................................................................................... 

Geslacht:     0 jongen 0 meisje 0 niet bekend 

(Verwachte) geboortedatum:   ……………………………………………………….……….………........... 

Nationaliteit:     ……………………………………………………….……….………........... 

Geboorteland:     ……………………………………………………….……….………........... 

 

Gegevens ouders/verzorgers 

Naam ouder/verzorger (1):   ……………………………………………………….……….………........... 

Adres:      ……………………………………………………….……….………........... 

Postcode/ Woonplaats:    ……………………………………………………….……….………........... 

E-mailadres ouder/verzorger (1):  ……………………………………………………….……….………........... 

Telefoonnummer (privé):    ……………………………………………………….……….………........... 

Mobiele nummer ouder/verzorger (1):  ……………………………………………………….……….………........... 

Telefoonnummer werk ouder/verzorger (1): ……………………………………………………….……….………........... 

Geboortedatum:    ……………………………………………………….……….………........... 

Geslacht:     0 man  0 vrouw 

Burgerservicenummer (BSN):   ……………………………………………………….……….………........... 

Hoogst genoten opleiding:   ……………………………………………………….……….………........... 

Diploma behaald:    0 ja  0 nee 
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Naam ouder/verzorger (2):   ……………………………………………………….……….………........... 

Adres:      ……………………………………………………….……….………........... 

Postcode/ Woonplaats:    ……………………………………………………….……….………........... 

E-mailadres ouder/verzorger (2):  ……………………………………………………….……….………........... 

Telefoonnummer (privé):    ……………………………………………………….……….………........... 

Mobiele nummer ouder/verzorger (2):  ……………………………………………………….……….………........... 

Telefoonnummer werk ouder/verzorger (2): ……………………………………………………….……….………........... 

Geboortedatum:    ……………………………………………………….……….………........... 

Geslacht:     0 man  0 vrouw 

Burgerservicenummer (BSN):   ……………………………………………………….……….………........... 

Hoogst genoten opleiding:   ……………………………………………………….……….………........... 

Diploma behaald:    0 ja  0 nee 

 

Welzijn en ziekte 

Naam huisarts:     ……………………………………………………….……….………........... 

Adres huisarts:     ……………………………………………………….……….………........... 

Postcode + plaatsnaam huisarts:  ……………………………………………………….……….………........... 

Telefoonnummer huisarts:   ……………………………………………………….……….………........... 

Heeft u kind last van allergieën?   0 ja  0 nee 

Zo ja, welke?     ……………………………………………………….……….………........... 

Volgt uw kind een dieet?   0 ja  0 nee 

Zo ja, wat voor dieet?    ……………………………………………………….……….………........... 
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Is uw kind ingeënt?    0 ja  0 nee 

Zo nee, licht afwijkingen van het reguliere inentingsschema toe: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………...…… 

Zijn er bijzonderheden met betrekking tot zijn/haar algehele gezondheid/ontwikkeling: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………...…… 

 

Levensovertuiging 

Is uw kind opgevoed volgens een bepaalde levensfilosofie of religieuze opvatting? 0 ja  0 nee 

Zo ja, wilt u dan aangeven met welke gebruiken we rekening kunnen houden bijv. bidden voor het 

eten, het vieren van de ramadan etc. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………...…… 

 

Bijzonderheden 

Overige bijzonderheden waarvan u het kinderdagverblijf op de hoogte wilt brengen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………...…… 
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Wij kiezen voor de opvangvariant: 

o Variant A: Kinderdagopvang in dagdelen (7.00-12.30 en 12.30-18.00) 
met opvang tijdens alle vakantiedagen 1 (regulier) 
 

o Variant B:  Flexibele opvang op afspraak  

• U legt samen met ons vast  welke tijden uw kind komt 

• U neemt minimaal 7 uur per week af 

• U neemt tijdens 40 schoolweken opvang af en minimaal 6 weken opvang buiten de 

schoolweken1  

• U geeft uw opgave voor de opvang tijdens de vakantie weken minimaal zes weken van 
te voren door. 

• We werken met hele en halve uren 

 

o Variant C :  opvang alleen in schoolweken  

• Opvang  in dagdelen (7.00-12.30 en 12.30-18.00). 

• Alleen opvang tijdens de schoolweken. 

• U kunt  extra opvang aanvragen voor  de schoolvakanties 
 

o Variant D:  Geheel flexibel   

• Minimaal 3,5 uur aaneengesloten per opvangdag 

• Het minimum aantal af te nemen uur per half jaar is 160 (dus 320 uur per jaar) 

• Opvangtijden starten /eindigen per heel of half uur 

• Uren worden in een budgetpotje ondergebracht 

• Uren moeten minimaal zes weken van te voren worden aangevraagd om een plaats te 

kunnen garanderen voor uw kind 
 

Opvangdagen 

Gewenste dagdelen             of flexibel  vanaf - tot: 

 Maandag  0  7:00-13:00   0  12:30-18:00   0  ………… - ………..  

 Dinsdag  0  7:00-13:00  0  12:30-18:00  0  ………… - ……….. 

 Woensdag  0  7:00-13:00  0  12:30-18:00  0 …………  - ……….. 

 Donderdag  0  7:00-13:00  0  12:30-18:00  0  ………… - ……….. 

Vrijdag  0  7:00-13:00  0  12:30-18:00  0  ………… - ………. 

0  Geen vaste dagen/uren (eventueel uw toelichting):…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 

* Voor de actuele tarieven kunt u kijken op onze website www.kinderopvangdehasselbraam.nl. 

                                                           
1 De vakantieopvang is exclusief de periode tussen kerst en oud en nieuw. Dan zijn wij standaard 
gesloten. Wij zijn ook gesloten op feestdagen. 
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Gewenste plaatsingsdatum:   ……………………………………………………….……….………........... 

 
Via wie/ wat bent u geïnformeerd over kinderopvang De Hasselbraam?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Doorlopende SEPA-machtiging 

De Hasselbraam incasseert de rekening door middel van een automatische incasso vooraf en 
per maand. Wanneer u akkoord gaat met de aanmelding verplicht u zich om gebruik te 
maken van deze vorm van betaling.  

Hierbij verklaren ondergetekenden zich akkoord met de inhoud van de plaatsingsovereenkomst. 
Door ondertekening machtigt u De Hasselbraam (incassant-ID NL65ZZZ535204400000) en uw bank 
om doorlopend,  rond de 25ste van de maand, de door u verschuldigde kosten voor de kinderopvang 
van uw rekening af te schrijven: 
 

• IBAN Bankrekeningnummer  ………………………………………………………………….. 

• Ten name van    …………………………………………………………………… 

• E-mailadres voor digitale facturering ……………………………………………………………………. 

Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving heeft  u 8 weken de tijd om uw bank de opdracht 
te geven het bedrag terug te boeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
Alle door u, aan De Hasselbraam verstrekte gegevens, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
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BELANGRIJK: 

Ingevulde formulieren kunt u terugsturen naar info@kinderopvangdehasselbraam.nl of naar het 
onderstaande adres.  

De Hasselbraam 
’t Witzand 4 
9463 PA Eext 
 
Uw inschrijving geeft niet automatisch recht op een plaats. Dit gebeurt op het moment dat het 
plaatsingscontract is ondertekend. Natuurlijk zullen wij wel onze uiterste best doen om uw aanvraag 
om te zetten in een plaatsingscontract voor de gewenste dagen. 

De opzegtermijn bedraagt één maand indien er een overeenkomst tot opvang is gesloten (dat wil 
zeggen een plaatsingscontract is ondertekend). De opzegging dient schriftelijk te gebeuren door 
middel van een ondertekende brief aan het hoofdkantoor. De datum van ontvangst op het 
hoofdkantoor is leidend voor de start van de opzegtermijn. 

 

Plaats/Datum:     …………………………………………………………………………………
  

 

Handtekening ouder/verzorger:  ………………………………………………………………………………… 
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