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Datum binnenkomst

jongen   meisje

Gegevens aanvrager 3

Gegevens partner aanvrager

Voornaam kind 1 Geb.Datum 2

Achternaam kind

Adres

Postcode Woonplaats

MobielvwwwwwwwwxTelefoonnummer

Email

Wij willen graag plaatsing op de volgende dagdelen

   Maandagochtend Dinsdagochtend            Woensdagochtend          Donderdagochtend        Vrijdagochtend

   Maandagmiddag  Dinsdagmiddag            Woensdagmiddag          Donderdagmiddag        Vrijdagmiddag  
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kinderzorg bv 
Aanmeldformulier / Wijzigingsformulier
Kinderdagverblijf / Buitenschoolse opvang / Peuteropvang

U gaat akkoord met het feit dat Villa Kakelbont kinderzorg bv uw gegevens verwerkt in haar contractadministratie. 
In het privacyregelement van Villa Kakelbont wordt aangegeven waarvoor uw gegevens worden gebruikt. Deze kunt u downloaden 
via www.villa-kakelbont.net/privacyregelement.pdf. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te brengen van 
Villa Kakelbont gerelateerde zaken. U ontvangt géén reclame en uw emailadres wordt niet ter beschikking gesteld aan derden.

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 voor het 1ste kind. Bij aanmelding van meerdere kinderen tegelijk bedraagt het inschrijfgeld voor elk
volgend kind € 12,50. Dit kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL04 RABO 0137 3232 71 t.n.v. Villa Kakelbont Kinderzorg B.V. o.v.v. de 
volledige naam van de ouder en het kind (indien al bekend). Uw inschrijving wordt in behandeling genomen als het inschrijfgeld ontvangen is.

 Plaats Datum 

Handtekening 

(Opsturen naar Villa Kakelbont, Markestraat 1a, 9481 BH Vries / Mailen kan ook: info@villa-kakelbont.net)

Wij wensen plaatsing per          

Wij wensen plaatsing voor       BSO (Buitenschoolse opvang) Kinderdagverblijf                Peuteropvang      Flexopvang 

     Locatie Vries              Peize

0

1)  Indien het kind nog niet geboren is kan de naam later opgegeven 
worden.

2)  Indien het kind nog niet geboren is alleen de te verwachten 
geboortemaand invullen.

3)  Geef in ieder geval één naam op.

Geb.Datum

Geb.Datum
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