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Aanmeldingsformulier KindKoers Flexibele Opvang 
 

Kindgegevens 1 
 

Achternaam  (Verwachte) 
geboortedatum  

Voornamen  Geslacht Jongen | Meisje 

Roepnaam    

Adres  Postcode   

BSNummer  Plaats  
 
Kindgegevens 2  
 

Achternaam  (Verwachte) 
geboortedatum  

Voornamen  Geslacht Jongen | Meisje 

Roepnaam    

Adres  Postcode   

BSNummer  Plaats  
 
Oudergegevens 
 
Ouder 1 Dhr | Mw 

Achternaam                                   Telefoon thuis  

Voornaam  Telefoon werk  

Werkgever  E-mail  

BSNummer  Postcode/woonplaats  

Geboortedatum  Adres/huisnr  
 

Ouder 2 Dhr | Mw 

Achternaam  Telefoon thuis  

Voornaam  Telefoon werk  

Werkgever  E-mail  

BSNummer  Postcode/woonplaats  

Geboortedatum  Adres/huisnr  
 
Algemeen 

Huisarts  Noodnummer  

Tel. huisarts    

Burgerlijke staat: Gehuwd | Samenwonend | Alleenstaand | Gescheiden | Geregistreerd partnerschap 
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Plaatsingsgegevens Flexibele Opvang 
 
Op welke dagen wilt u gebruik maken van de flexibele opvang?   
 
NB: Voor het KDV geldt een minimale plaatsing van 3 dagdelen van 4 uur per maand. Voor de BSO geldt 
geen minimale plaatsingsduur. 
 
Dag en datum Ochtend (breng/haaltijd) Middag (breng/haaltijd) 
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vr   
   
ma   
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wo   
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wo   
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Oudercommissie 
 
Als ouder heb ik eventueel interesse om plaats te nemen in de oudercommissie: 

o Ja 
o Nee 

 
Overig 
 
Hoe bent u in aanraking gekomen met ons? 

o via de website van KindKoers 
o via informatie materiaal van de gemeente 
o via de krant 
o via de open dag 
o doordat ik van anderen over jullie heb gehoord 
o Anders, namelijk:  
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Publicaties 
 
Voor brochures, advertenties, onze website en Facebook pagina gebruiken wij soms foto’s die door ons 
binnen de vestiging gemaakt worden. Wilt u aangeven of u er bezwaar tegen heeft wanneer er foto’s door ons 
gebruikt worden waar uw kind op afgebeeld staat? 

o bezwaar 
o geen bezwaar 

 
Afspraken flexibele opvang 
 

• Onder flexibele opvang verstaan we opvang die u op verschillende dagen/dagdelen/uren in de maand 
bij een van onze beide locaties afneemt. 

• De afname flexibele opvang is bij het KDV gebonden aan een minimum van 3 dagdelen van 4 uur per 
maand per kind. Voor de BSO geldt geen minimale afname. 

• Kinderen kunnen tussen 11.30 uur en 12.30 uur niet gehaald of gebracht worden i.v.m eten en 
slaaptijden van overige kinderen. 

• Op het moment dat u dit aanvraag formulier naar de administratie hebt gemaild, krijgt u binnen een 
week een reactie op de mogelijkheden tot plaatsing. Nadat u per mail akkoord hebt gekregen van de 
administratie staan de dagen definitief ingepland. Na dit akkoord kunnen de dagen niet meer 
afgemeld worden (ook niet bij ziekte) en dienen de dagen, ongeacht of ze afgenomen worden, 
betaald te worden. 

• De facturering geschiedt per automatische incasso en vindt per maand vooraf plaats in de eerste 
week van de betreffende opvang maand. U bent de gefactureerde dagen dan ook verzekerd van 
opvang. Er vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen dagdelen/uren. 

• Indien een incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, dient u per omgaande het bedrag zelf 
over te maken. Is het bedrag niet voor de eerste plaatsingsdag binnen, dan kan het kind niet flexibel 
geplaatst worden. 

• Bij teveel aanvragen gecombineerd met een hoge bezetting op de groepen kunnen we een wachtlijst 
hanteren voor de flexibele kinderen. 

• Het aanleveren van data voor flexibele opvang kan tot maximaal 1 maand van tevoren, dit in verband 
met de personeelsplanning die wordt afgestemd op het aantal kinderen op de groepen. 

• Indien een kind door omstandigheden langer blijft dan de afgesproken tijden, dan worden de kosten 
op de eerst volgende factuur in rekening gebracht. 

• Plaatsing is bij het KDV inclusief luiers, voeding (Nutrilon standaard, geen dieetvoeding), 
verzorgingsartikelen, eten, drinken en door de pedagogisch medewerkers georganiseerde activiteiten. 
Bij plaatsing op de BSO is eveneens voeding (behalve dieetvoeding) inbegrepen. 

• Er is bij deze vorm van opvang geen sprake van een opzegtermijn. 
• Mocht de locatie wegens onverwachte omstandigheden de opvang voor de geplande dag afmelden 

door onverwachte ziekte van personeel, wat wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien, dan kunt 
u de reeds betaalde opvangdag op een ander moment zonder extra kosten alsnog afnemen. Dit kunt 
u afstemmen met de leidinggevende van de locatie. 

 
Opzegtermijn 
 
Er geldt voor deze opvangvorm geen opzegtermijn. 
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Ondertekening 
 
NB: Met deze aanmelding wordt geen toezegging gedaan voor definitieve plaatsing. Ondergetekende is 
bekend met het algemeen pedagogisch beleidsplan, het huishoudelijk reglement en de algemene 
plaatsingsvoorwaarden en verklaart zich hiermee akkoord. Indien er veranderingen optreden in het 
pedagogisch beleidsplan en/of het huishoudelijk reglement wordt binnen 10 dagen na vermelding van de 
verandering gereageerd. Veranderingen zijn te zien op de website of worden vermeld in een email. Bij geen 
reactie binnen de gestelde termijn wordt akkoord gegaan met de aanpassing.  
 
Via de volgende bladzijde kunt u een machtiging doorlopende incasso afgeven. Meer informatie over het 
verdere verloop van inschrijving en plaatsing vindt u op onze website www.kindkoers.nl. 
 
Handtekening ouder/verzorger 1:    Handtekening ouder/verzorger 2: 
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Machtiging doorlopende SEPA Incasso  
 
Gegevens incassant 
 
Naam:    KindKoers BV 
Adres:    Meervalstraat 27a 
Postcode/woonplaats:  1431 WE Aalsmeer 
Land:     Nederland 
Kenmerk machtiging:  Uw debiteurnummer 
 
Uw gegevens  
 
Naam en voorletters: 
Adres: 
Postcode/woonplaats: 
Land: 
IBAN (rekeningnummer): 
 
NB: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KindKoers BV om doorlopend incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en geeft u toestemming 
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
KindKoers BV. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met u bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Plaats en datum:     Uw handtekening: 
 
 


