Inschrijfformulier Kinderopvang Kinder Service Hotels
Gegevens eerste ouder/verzorger
Naam…………………………………m/v Voorletters…………
Adres……………………………………………………………...
Postcode………………Woonplaats………………………………
Geboortedatum……………………BSN*………………………
Tel.nr. thuis…………………Tel.nr. werk………………………
Mob.telnr.: ………………… E-mail:……………………………
Gemiddeld aantal werkuren per week………………………..**

KSH maakt gebruik van emailfacturatie; de facturen worden
standaard verzonden naar het
opgegeven e-mailadres van de 1e
ouder/verzorger. Indien u hiervan
geen gebruik wenst te maken kunt u
dat aangeven bij “toelichting”. U
dient er dan wel rekening mee te
houden dat wij dan genoodzaakt zijn
om maandelijks € 1,25
administratiekosten in rekening te
brengen

Gegevens tweede ouder/verzorger
Naam…………………………………m/v Voorletters…………
Adres……………………………………………………………...
Postcode……………….Woonplaats……………………………..

* BSN (voorheen sofinummer)
** voor het maken van een passend
aanbod is het handig dat KSH op de
hoogte is van uw werkuren per week.

Geboortedatum……………………BSN*………………………
Tel.nr. thuis…………………Tel.nr. werk………………………
Mob.telnr.: ………………… E-mail:……………………………
Gemiddeld aantal werkuren per week………………………..**
Gegevens 1e kind
Voornaam…………………………………………………….M/V
Achternaam……………………………………………………….
Geboortedatum……………………BSN*………………………
Woont op adres van eerste ouder/verzorger en tweede ouder/verzorger
Gegevens 2e kind

Indien nog niet geboren verwachte
datum invullen.
Doorhalen wat niet correct is

Voornaam…………………………………………………….M/V
Achternaam……………………………………………………….
Geboortedatum……………………BSN*………………………
Woont op adres van eerste ouder/verzorger en tweede ouder/verzorger
Gegevens 3e kind

Indien nog niet geboren verwachte
datum invullen.
Doorhalen wat niet correct is.

Voornaam…………………………………………………….M/V
Achternaam……………………………………………………….

Indien nog niet geboren verwachte
datum invullen.

Geboortedatum……………………BSN*………………………
Woont op adres van eerste ouder/verzorger en tweede ouder/verzorger

Doorhalen wat niet correct is.
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Gegevens van de opvang
Gewenste vestiging

Kies hier de gewenste opvangvorm:
Kinderdagverblijf 0-4 jarigen
Hele dagopvang
Halve dagopvang
Flexibele dagopvang

1e kind

2e kind

3e kind
Aankruisen wat van toepassing is,
meerdere opties mogelijk.

Buitenschoolse opvang 4-13 jarigen 1e kind
Buitenschoolse opvang
Voorschoolse opvang
Voorschoolse opvang +
Naschoolse opvang+
Naschoolse opvangVakantie opvang
Flexibele opvang BSO
Flexibele opvang NSO

2e kind

3e kind




1e Kind
School
Groep
2e Kind
School
Groep
3e Kind
School
Groep
O=’s ochtends
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag




BSO= NSO+ en VSO samen.
Naschoolse opvang+ is
inclusief vakantieopvang
Naschoolse opvang- is
naschoolse opvang exclusief
vakantie opvang.
VSO+ is opvang tussen
06.30 en 08.30 u,, wordt
alleen aangeboden bij
voldoende belangstelling

Ingeval uw kind in de leeftijd is
tussen 4 – 12 jaar hier de school en
de groep van uw kind invullen.

M= ’s middags

1e kind

1e kind 2e kind
O M O M

2e kind

3e kind
O M

3e kind

Ingangsdatum
Einddatum
Overige gegevens
Naam huisarts: …………….……………tel.nr…….……………
Naam tandarts:……………………….….tel.nr…….……………
Waarschuwen Derden
Naam…………………………………m/v Voorletters…………

Aankruisen wat van toepassing is,
meerdere opties mogelijk.

Vul hier uw gewenste ingangsdatum
in. Einddatum alleen invullen indien
u dit al weet.
Indien wij uw kind(eren) kunnen
plaatsen op een van onze vestigingen
is het voor ons van belang bijv. in het
geval van calamiteiten, dat wij deze
gegevens in onze bestanden verwerkt
hebben.

Adres……………………………………………………………...
Postcode……………….Woonplaats……………………………..
Tel.nr(s). ……………………………………..……………………
Relatie met kind: (b.v. oma/opa)……………..……………………
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Wanneer u wenst dat KSH de aanvraag/aanvragen voor u verzorgt
t.b.v. de Belastingdienst en/of Sociale Dienst graag onderstaande
vragen beantwoorden i.v.m. doelgroepbepaling wet kinderopvang
en de gevraagde bewijsstukken meesturen.

Werkt u in loondienst?

Graag volledig invullen, dit
bespoedigt de afhandeling van uw
inschrijving

1e ouder
ja / nee

2e ouder
ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

Zo ja; graag recente salarisstrook / jaaropgaaf meesturen

Heeft u een eigen onderneming?
Zo ja; graag bewijs inkomen uit onderneming meesturen

Werkt u mee in de onderneming van uw partner?
Zo ja; graag bewijs inkomen uit onderneming meesturen

Ontvangt u een uitkering?
Zo ja; graag uitkeringsspecificatie en kopie ID meesturen

Volgt u een opleiding ?
Zo ja; graag bewijs inschrijving opleiding en studiefinanciering meesturen

Volgt u een traject bij een reïntegratiebedrijf?
Zo ja; kopie trajectplan toevoegen:

Bent u inburgeringsplichtig?:
Zo ja; graag bewijsstuk inburgeringstraject meesturen

Bent u in het bezit van een DigiD-code?

De afdeling bemiddeling zal hierover met u contact opnemen

Zit of zat u kind(eren) op een andere opvang of maakt
gebruik van gastouderopvang ?
ja / nee
Zo ja; stuur een kopie van de laatste factuur mee
Toelichting
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Indien u een van de antwoorden
nader wilt toelichten of als u nog
bijzonderheden wenst te melden kunt
u dit hier doen

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ondertekening
Plaats…………………………………………...Datum…………………
Naam…………………………………………………………………….
Handtekening……………………………………………………………
Dit formulier kunt u opsturen naar:
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Kinder Service Hotels
t.a.v. de afd. Inschrijving
Nijverheidsweg 14b
7031 BV Wehl

U kunt het formulier ook faxen naar:
Kinder Service Hotels
0314-680948
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