4|13
Aanmeldingsformulier De Kinderkamer
kinderopvang 4 tot 13 jaar

Wij verzoeken u dit formulier volledig en netjes in te vullen om administratieve fouten te voorkomen.
Vestiging De Kinderkamer

  Eindhoven          Geldrop

Naam ouder / verzorger 1
De heer / mevrouw*

:

Telefoonnummer werk

:

Mobiel telefoonnummer

:

E-mail

:

Naam ouder / verzorger 2
De heer / mevrouw*

:

Telefoonnummer werk

:

Mobiel telefoonnummer

:

E-mail

:

Adresgegevens
Adres

:

Postcode

:                                                 

Woonplaats :

Kindgegevens
Roepnaam

:

Achternaam

:

Geboortedatum

:

   jongen         meisje

  eerste kind        tweede kind        derde kind    dat bij De Kinderkamer geplaatst wil worden.
Ouder / verzorger* 1 werkt bij:          Catharina-ziekenhuis        Sint-Anna Ziekenhuis       n.v.t.
Via wie/wat heeft u over De Kinderkamer gehoord?

*doorhalen wat niet van toepassing is

U kunt aankruisen op welke dagen opvang gewenst is:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1e keus
2e keus

Opvang voor        Voorschoolse Opvang         Naschoolse Opvang       Vakantie Opvang
Wilt u ook gebeld worden als er andere of minder dagen beschikbaar zijn?         ja         nee
Uw kind gaat naar welke basisschool
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoonnummer

:

Plaats :

Gewenste ingangsdatum:

Belangrijk:
Het inschrijvingsbedrag bedraagt D 50,-. Op het moment dat u het bedrag heeft overgemaakt, en wij uw
aanmeldingsformulier hebben ontvangen, wordt uw aanmelding direct in behandeling genomen.
Het rekeningnummer is: 10.38.49.793 ten name van De Kinderkamer onder vermelding van de achternaam van
uw kind en de geboortedatum.
Wanneer u uw aanmelding intrekt als het kind al geplaatst is, wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.
Wanneer u uw aanmelding intrekt op het moment dat u nog op de wachtlijst staat, wordt het inschrijfgeld
geretourneerd. De intrekking vernemen wij graag schriftelijk van u, onder vermelding van de achternaam van
uw kind en de geboortedatum.
NB. Deze inschrijving geeft niet automatisch recht op een plaats. De overeenkomst tot opvang bestaat op
het moment dat de plaatsingsovereenkomst is getekend, of indien dit door omstandigheden niet gebeurt, als er
daadwerkelijk tot opvang is overgegaan.
De opzegtermijn bedraagt twee maanden en gaat twee maanden voor plaatsing in indien er een overeenkomst
is gesloten. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en gaat in per datum van ontvangst van de opzegging
door De Kinderkamer. Vanaf twee maanden na ingangsdatum heeft elk der partijen het recht de overeenkomst
door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn. De minimale plaatsingsduur
bedraagt hierdoor 4 maanden.
Uw gegevens zullen binnen De Kinderkamer strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Datum:

Handtekening ouder/verzorger*:

U kunt dit formulier retour sturen aan: De Kinderkamer, Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven.

