
 
Aanmeldingsformulier Peuterspeelzaal 2022 
 

Locatie: o Eext 
o Eexterveen 
o Gieterveen 

Gegevens kind 

Naam: 

Voornamen (indien bekend): 

Roepnaam (indien bekend): 

Burgerservicenummer (BSN) *: 

Geslacht: 

Geboortedatum *: 

Nationaliteit: 

Geboorteland: 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

o jongen o meisje 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  

 

 

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 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

* Verplichte velden 

 

Welzijn en ziekte 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

………………………………………………………………………………… 



 
De peuteropvang/peuterspeelzaal 

Tijdens schoolweken wordt peuteropvang aangeboden gericht op de ontwikkeling van 2 tot 4 jarigen. 
Dit vindt in principe plaats op minimaal 2 dagdelen in de week. De peuteropvang eindigt automatisch 
op het moment dat uw kind 4 wordt. 

 

Welke opvangdagen wenst u? 

Opvangdagen tijdens schoolweken in Eext   

o Maandag 8.15 – 12.15 
o Dinsdag 8.15 – 12.15 
o Woensdag 8.15 – 12.15 
o Donderdag  8.15 – 12.15 
o Vrijdag   8.15 – 12.15 

Opvangdagen tijdens schoolweken in Eexterveen 

o Maandag 8.15 – 12.15 
o Woensdag 8.15 – 12.15 
o Vrijdag   8.15 – 12.15  

Opvangdagen tijdens schoolweken in Gieterveen 

o Maandag 8.15 – 12.15 
o Dinsdag 8.15 – 12.15 
o Donderdag  8.15 – 12.15 
o Vrijdag   8.15 – 12.15 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uw eigen bijdragen aan de peuterspeelzaalkosten 

U komt in aanmerking voor de kinderopvangtoeslagregeling van de overheid als: 

1. Beide ouders wekend zijn. 
2. Wanneer één ouder werkt en de andere ouder in een re-integratietraject zit of een 

inburgeringscursus doet. 

Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?  O   ja O nee 

 
Gemeentelijke regeling 
Alleen ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag mogen gebruik maken 
van de gemeentelijke subsidieregeling. U betaalt dan een ouderbijdrage. De hoogte van de 
ouderbijdrage is afhankelijk van het netto-gezinsinkomen.  
Voor de vaststelling hebben wij het volgende nodig: 
1. een recente loonstrook of salarisspecificatie van (beide) ouder(s)/verzorger(s) nodig of een 

kopie van de belastingaanslag van het laatste vastgestelde jaar.  
2. Bent u zelfstandig ondernemer of oefent u een vrij beroep uit, dan hebben wij de laatst 

vastgestelde definitieve aanslag inkomstenbelasting nodig.  
Deze gegevens dient u met het inschrijfformulier mee te sturen. Bij het niet of onvolledig 
aanleveren van de inkomensgegevens wordt u automatisch aangeslagen voor het hoogste tarief  
  
Op basis van de door u verstrekte gegevens zullen we in het contract de regeling toepassen die 
aansluit bij uw persoonlijke situatie.  

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 

 


