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Aanmeldingsformulier kinderdagverblijf 2022 

Locatie: o Gasselte 

Gegevens kind 

Naam: 

Voornamen (indien bekend): 

Roepnaam (indien bekend): 

Burgerservicenummer (BSN) *: 

Geslacht: 

Geboortedatum *: 

Nationaliteit: 

Geboorteland: 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

o jongen o meisje o onbekend 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Gegevens ouders/verzorgers 

Naam ouder/verzorger (1): 

Adres: 

Postcode/Woonplaats: 

Email (1): 

Mobiele nummer ouder/verzorgen (1) *: 

Noodtelefoonnummer:  

Geboortedatum *: 

Geslacht: 

Burgerservicenummer (BSN) *: 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

o man  o vrouw 

………………………………………………………………………………… 
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Gegevens ouders/verzorgers 

Naam ouder/verzorger (2): 

Adres: 

Postcode/Woonplaats: 

Email (2): 

Mobiele nummer ouder/verzorgen (2): 

Geboortedatum *: 

Geslacht: 

Burgerservicenummer (BSN) *: 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

o man  o vrouw 

………………………………………………………………………………… 

 
* Verplichte velden 

 

Welzijn en ziekte 

Heeft uw kind last van allergieën? …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 3 van 4 
 

Opvangmogelijkheden 

o Variant A: Kinderopvang in dagdelen (7.00 – 12.30 en 12.30 – 18.00): 
• Met opvang tijdens alle vakantieweken* (regulier) 
• Vaste dagen en dagdelen per week 

o Variant B: flexibele opvang op afspraak: 
• U legt samen met ons vast, welke tijden uw kind naar de opvang komt 
• U neemt minimaal 6 uur aaneengesloten per dag af 
• U neemt tijdens 40 schoolweken en 8 vakantie weken opvang af * 
• U geeft uw opgave voor de opvang tijdens de vakantieweken, minimaal zes weken 

van tevoren via het ouderportaal aan ons door 
• We werken met hele en halve uren 

o Variant C: Opvang alleen in de schoolweken 
• Opvang in dagdelen (7.00 – 12.30 en 12.30 -18.00) 
• U kunt extra opvang aanvragen via het ouderportaal 

 

* De vakantieopvang is exclusief de periode tussen kerst en oud en nieuw. Dan zijn wij 
gesloten. Wij zijn ook gesloten op nationale feestdagen. 

 
Opvangdagen  
 
Gewenste dagdelen Of flexibel vanaf … tot … 

maandag o 7.00-12.30 o 12.30-18.00 o …………-………… 

dinsdag o 7.00-12.30 o 12.30-18.00 o …………-………… 

woensdag o 7.00-12.30 o 12.30-18.00 o …………-………… 

donderdag o 7.00-12.30 o 12.30-18.00 o …………-………… 

vrijdag o 7.00-12.30 o 12.30-18.00 o …………-………… 

 
 
Gewenste plaatsingsdatum:                  …………………………………………………………………………….. 
 
Uw inschrijving geeft niet automatisch recht op een plaats. Dit gebeurt op het moment dat het 
plaatsingscontract door u is ondertekend. Natuurlijk zullen wij wel onze uiterste best doen om uw 
aanvraag om te zetten in een plaatsingscontract voor de gewenste dagen. 
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Automatische incasso per maand vooraf verplicht 

De Hasselbraam B.V. incasseert maandelijks de factuur door middel van een automatische incasso. 
Wij incasseren vooraf. 

• 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. 

 
NB. Het is niet mogelijk de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan ons uit te laten betalen.  
 
 
 
Belangrijk:  

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

De Hasselbraam B.V. 
’t Witzand 4  
9463 PA Eext  
 
 
 
 

 


