
INSCHRIJFFORMULIER 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Via dit formulier kunt u uw kind inschrijven voor de baby- dreumes- of peutergroep. 
 
Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Alle gegevens die u op dit formulier 
invult, zijn uitsluitend bedoelt voor de administratie van Kinderdagverblijf Pepeloentje.  
Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. Voor vragen kunt u altijd 
terecht bij de medewerk(st)ers van Pepeloentje. 
 

De kosten voor inschrijving bij Kinderdagverblijf Pepeloentje bedragen éénmalig € 20, -  
De inschrijving is pas definitief, wanneer dit bedrag is overgemaakt.  
Zie rekeningnummer in bovenstaand logo 

 
a) Locatie 
Voor welke groep schrijft u uw kind in?  

o Babygroep (0 tot 1,5 jaar)     

o Dreumesgroep (1,5 tot 2,5/3 jaar) 

o Peutergroep (2,5/3 tot 4 jaar)    

 

b) Gewenste opvang  
Minimale afname is twee dagdelen per week 

 
 
 
 

 

c) Gegevens kind 
 

Achternaam:  Voornaam:    j/m: 

BSN (sofinr.):  

(vermoedelijke) Geboortedatum:  

Gewenste ingangsdatum opvang: 

 

 Naam en telefoonnummer huisarts: 

 Is of wordt uw kind ingeënt conform het landelijk geldende vaccinatieprogramma?       ja/nee 

 Zijn er bijzonderheden (bijvoorbeeld medicijnen, allergieën, beperkingen, gebruik van 

hulpmiddelen enz.) waar wij bij de opvang rekening mee moeten houden?   ja/nee 

 Indien ja, toelichting:  

Plaatsingsdagen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend      

Middag      



INSCHRIJFFORMULIER 

d) Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 
 

Valt u onder de wet Kinderopvang en komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? ja/nee 
Informatie hierover kunt u vinden op: www.belastingdienst.nl/kinderopvang 
 

OUDER/VERZORGER 1    OUDER/VERZORGER 2 
Relatie kind:              Relatie kind: 

Achternaam:           Achternaam: 

Voorletter(s):              Voorletter(s): 

Voornaam:               Voornaam:  

Geboortedatum:     Geboortedatum: 

Burgerlijke staat:     Burgerlijke staat: 

BSN (sofinr.):      BSN (sofinr.): 

Adres:                        Adres: 

Postcode:                  Postcode: 

Woonplaats:             Woonplaats: 

E-mail:                        E-mail: 

Tel. prive:                    Tel. prive: 

Mobiel:      Mobiel: 

Werkgever:      Werkgever: 

Tel. werk:      Tel. werk: 

 
Hoe bent u in contact gekomen met Kinderdagverblijf Pepeloentje? (bv. website, vrienden, school) 

 

e) Arrangementkeuze 
o 50-weken-arrangement:  

50 weken opvang per jaar met max. 10 uur achtereen tegen een uurprijs van €8,75 per uur.  
 Pepeloentje is dan in de bouwvakvakantie 1 week gesloten en 1 week tussen kerst en oud & nieuw. 

o 48-weken-arrangement:  
48 weken opvang per jaar met max. 10 uur achtereen tegen een uurprijs van €8,90 per uur.  
 Dan kiest u ervoor om geen gebruik te maken van opvang tijdens de 3 weken bouwvakvakantie en 1 week 
kerstvakantie. 

 
f) Ondertekening 
 

U kunt het inschrijfformulier ingevuld retour sturen naar pepeloentje@chello.nl  
of afgeven bij: Kinderdagverblijf Pepeloentje, Dorpstraat 54c, 6923 AH Groessen. 
 
Aan de hand van dit inschrijfformulier wordt de plaatsingsovereenkomst opgesteld. Twee maanden 
voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van de opvang ontvangt u een uitnodiging voor het 
intakegesprek en wordt er samen met u een wenochtend voor uw kind gepland. Tevens ontvangt u 
een kostenoverzicht waarmee u de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan kunt vragen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail: pepeloentje@chello.nl  
of telefonisch: 0316 341994 / 06 12168345 
 
Ouder/verzorger 1     Ouder/verzorger 2 
…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………… 

 
Datum:……………………………………………………………………..Plaats:………………………………………………………………… 

 
HARTELIJK DANK VOOR UW INSCHRIJVING! 

http://www.belastingdienst.nl/kinderopvang
mailto:pepeloentje@chello.nl

