Inschrijfformulier
Persoonlijke gegevens van verzorger 1
Naam:

dhr./mevr. Voorletter(s):

Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon privé: __________________ Telefoon werk:

mobiel:

E-mail:
(Dit e-mailadres wordt gebruikt om de factuur en overige correspondentie naar toe te sturen)

Persoonlijke gegevens van verzorger 2
Naam:

dhr./mevr. Voorletter(s):

Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon privé: _________________Telefoon werk:

mobiel:

E-mail:

Gegevens Kind
Achternaam:

Voornaam:

(Vermoedelijke) Geboortedatum:

Geslacht: M / V

Bij nood waarschuwen (geen huisarts of verzorgers)
Nood 1:

Tel.

Nood 2:

Tel.

Gewenste ingangsdatum:
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Gewenste dagdelen (kruis aan):
Kinderdagverblijf
Vervroegde opvang
Ochtend
Korte ochtend
Korte middag
Middag
Verlengde opvang

48 weken pakket
Maandag Dinsdag
07.00 - 07.30 uur
07.30 - 13.00 uur
08.30 - 13.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 18.00 uur
18.00 - 18.30 uur

Peuterspeelgroep
Peuterspeelgroep
Peuterspeelgroep

Donderdag

alleen tijdens schoolweken
08.45-11.30 uur
08.45-11.30 uur

Woensdag
Vrijdag

Dit kind neemt deel (zal gaan deelnemen) aan het reguliere inentingsprogramma:

ja / nee

Evt. (medische) bijzonderheden:

Doorlopende machtiging

SEPA

Naam:
Kidscasa Kinderopvang B.V.
Adres:
Postbus 149
Postcode:
9300 AC
Woonplaats: RODEN
Land:
Nederland Incassant ID: NL87ZZZ011305990000
Kenmerk machtiging:
…………………………………………
________________________________________________________________________________________
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Kidscasa Kinderopvang B.V. om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kinderopvang en aan uw bank
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Kidscasa Kinderopvang B.V.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

________________________________________________________________________________________
Naam

: …………………………………………………………………………….

Adres

: ……....………………………………………….………………………..

Postcode

: ……………………. Woonplaats: …….………………………………..

Land

: …………………………………………………………………………….

Rekeningnummer (IBAN) : ……………………………………………….…………………………….
Plaats en datum:

Handtekening:

…………………………………………

………………………………………………

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Door
ondertekening verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en onze
plaatsingsvoorwaarden.
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening slaan wij uw gegevens op en kunnen deze delen met
Kidscasa Kinderopvang BV. Kijk op www.kidsenco-een.nl voor ons Privacy statement
Dit formulier graag ingevuld retourneren aan: Kinderopvang Kids&Co Norgerweg 18 9842 PH Een
of per mail naar info@kidsenco-een.nl.
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