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Aanmeldformulier Kinderdagverblijf 
 
Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden voor  het kinderdagverblijf. Als wij uw aanmelding hebben 
ontvangen, krijgt u van ons een vrijblijvende offerte. Bij meerdere kinderen, voor ieder kind een formulier 
invullen. 
 
Gegevens kind; 

Volledige naam  

Roepnaam  

(verwachte) 
Geboortedatum 

 

Geslacht 0  jongen            0 meisje 

Burger Service Nummer  

Adres   

Postcode/plaats   

Telefoonnummer  

School  

Huisarts Naam:                                               
Plaats:                                                Tel: 

Zorgverzekering                                                            
Polisnummer: 

 
 
Gegevens ouders/verzorgers; 

 Ouder 1 (automatisch 
correspondentie facturen) 

Ouder 2 

Naam ouder   

Adres    

Postcode/plaats    

Telefoonnummer privé    

Burger servicenummer   

Geboortedatum    

E-mailadres   

Naam werk(gever)   

Telefoonnummer werk   

Noodnummer   
 
 

 

 
 
Opvang aanvraag  

Gewenste 
ingangsdatum 

 

Reden opvang  
 

0 werk       0 studie        0 sociale indicatie 

Ingangsdatum kan per iedere gewenste datum van de maand 
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 Gewenste opvang (1e keus) Gebruik warme 
maaltijd á €3,20 *2 

Maandag  0  07.30-18.30uur             0 

Dinsdag  0  07.30-18.30uur             0 

Woensdag  0  07.30-18.30uur      0 om de week  even / oneven *1       0 

Donderdag  0  07.30-18.30uur             0 

Vrijdag  0  07.30-18.30uur      0  om de week even / oneven  *1 0 

*1 Doorhalen wat niet van toepassing is. Voor even / oneven weken geld een ander uurtarief (zie onze 
website)  
*2 warme maaltijden tot één jaar mogelijkheid tot meegeven potje, vanaf één jaar indien wenselijk  mee-
eten bij de Kleine Kornuiten 
 
Eventueel alternatief 

Maandag  0  07.30-18.30uur             

Dinsdag  0  07.30-18.30uur             

Woensdag  0  07.30-18.30uur          0 om de week  even / oneven         

Donderdag  0  07.30-18.30uur             

Vrijdag  0  07.30-18.30uur          0 om de week  even / oneven       

 
 
Verlengde opvang (07.00-07.30uur of 18.30-19.00uur) 

Maandag  0  07.00-7.30uur            0 18.30-19.00uur 

Dinsdag  0  07.00-7.30uur            0 18.30-19.00uur 

Woensdag  0  07.00-7.30uur            0 18.30-19.00uur 

Donderdag  0  07.00-7.30uur            0 18.30-19.00uur 

Vrijdag  0  07.00-7.30uur            0 18.30-19.00uur 

 
NB. Uiteraard trachten wij aan alle wensen qua plaatsing tegemoet te komen, maar het kan natuurlijk 
voorkomen dat er (tijdelijk) geen plek is voor uw kind(eren) op de gewenste dag(en)/dagdelen. Daarom 
geven wij u de mogelijkheid om eventuele alternatieve dag(en)/dagdelen aan ons door te geven. 
 
Eventuele aanvullende informatie en/of opmerkingen; 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Hoe bent u bij De Kleine Kornuiten gekomen:  
_________________________________________________________________________________ 
(bijvoorbeeld via advertentie, internet, etc.) 
 
Wij als organisatie verwijzen u graag naar ons privacy beleid dat te vinden is op onze website onder 
het kopje “wat u verder moet weten”. 
 
 

Naam ouder 
 
 
 
 
 
 

Datum  Handtekening 
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