
         

       

Inschrijfformulier buitenschoolse opvang 

 

Gegevens kind 

Naam    :_______________________________________jongen/meisje 

Roepnaam    :__________________________________________________ 

Geboortedatum  :__________________________________________________ 

Burgerservice nummer :__________________________________________________ 

Adres    :__________________________________________________ 

Postcode   :__________________________________________________ 

Woonplaats   :__________________________________________________ 

Telefoonnummer  :__________________________________________________ 

E-mail adres   :__________________________________________________ 

Gezinssamenstelling  :_________________________broertje (s) ___________leeftijd 

      _________________________zusje (s)    ___________leeftijd    

      __________________________________________huisdieren 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

Naam moeder   :__________________________________________________ 

Geboortedatum  :__________________________________________________ 

Burgerservice nummer :__________________________________________________ 

Adres*    :__________________________________________________ 

Woonplaats*   :__________________________________________________ 

Telefoonnummer*  :__________________________________________________ 

Werkgever   :__________________________________________________ 

Telefoonnummer werk :__________________________________________________ 

* alleen invullen indien afwijkend adres van gegevens kind 

Naam vader       :__________________________________________________ 

Geboortedatum  :__________________________________________________ 

Burgerservice nummer :__________________________________________________ 

Adres*    :__________________________________________________ 

Woonplaats*   :__________________________________________________ 

Telefoonnummer*  :__________________________________________________ 

Werkgever   :__________________________________________________ 

Telefoonnummer werk :__________________________________________________ 

* alleen invullen indien afwijkend adres van gegevens kind 

Noodnummers  

Naam    :____________________telefoonnummer:_______________ 

Naam    :____________________telefoonnummer:_______________ 

 

  



Plaatsingswensen 

Gewenste plaatsingsdatum :__________________________________________________ 

Gewenste dagen  : 0 vaste dagen  

      0 inclusief opvang tijdens schoolvakanties 

                               0 exclusief opvang tijdens schoolvakanties   

                          0 maandag 

0 dinsdag  

0 woensdag  

0 donderdag  

0 vrijdag 

   0 voorschoolse opvang  

        (van 7.30 uur tot 8.00 uur tijdens schoolweken, niet in vakanties)  

     0 maandag 

0 dinsdag  

0 woensdag  

0 donderdag  

0 vrijdag 

 

Gewenste plaatsingsdatum 

Een plaatsing kan starten op iedere gewenste datum. De opzegtermijn bedraagt één 

maand en dient schriftelijk te geschieden, voorzien van uw handtekening. 

De inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. De overeenkomst tot opvang 

bestaat op het moment dat het plaatsingscontract is getekend. Plaatsing is mede 

afhankelijk van de wachtlijst en huidige opvangdagen. 

Wanneer u uw aanmelding op de wachtlijst wilt intrekken, dan vernemen wij dit graag 

d.m.v. een e-mail. Op deze manier blijft de eventuele wachtlijst up-to-date en kunnen wij 

alle ouders zo nauwkeurig mogelijk informeren over een eventuele wachttijd. 

 

 

Medische gegevens 

Naam huisarts  :__________________________________________________ 

Naam tandarts  :__________________________________________________ 

Telefoonnummer  :__________________________________________________ 

Medische bijzonderheden :__________________________________________________ 

Volgt uw kind het rijksvaccinatieprogramma : ja / nee 

 

 

 

 



Overige vragen 

Ik wil zitting nemen in de oudercommissie van de bso           : ja / nee 

Ik geef toestemming om foto’s van mijn kind op de website van de Branding te plaatsen: ja / nee 

(Bijv. om aan het eind van de vakantie of na een gezellige dag aan ouders een indruk te kunnen geven van de activiteiten bij de  bso.) 

 

Opmerkingen   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Betaling 

De opvangkosten worden geïnd via onderstaande getekende machtiging voor 

automatische incasso. U geeft hiermee toestemming om opdrachten te sturen naar uw 

bank om een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven wegens afname BSO. 

 

Gegevens opdrachtgever / betaler 

Achternaam  ………………………………………………………… 

Voorletter(s)  ………………………………………………………… 

Adres   ………………………………………………………… 

Postcode/Woonplaats  …………………………………………………….. 

IBAN nummer          ………………………………………………………… 

BIC nummer  ………………………………………………………… 

Ten name van ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening ouder / verzorger :___________________________________ 

 

Datum (Inschrijving)   :___________________________________ 

 


