Inschrijving/Contract
Groene BSO
Velden aangegeven met (*) zijn verplichte velden.

Naam ouders | Ouder 1
Voornaam:		Voorletters*
Achternaam*:		

Geslacht*

		

M

BSN*		

Geboortedatum*		

Nationaliteit*		

Relatie tot kind*

V

Straat + huisnr*
Postcode*		Plaats*
Telefoon thuis		

Tel. werk

Telefoon 06*
E-mail*

Betalende ouder

ja

nee

Naam ouders | Ouder 2
Voornaam:		Voorletters*
Achternaam*:		

Geslacht*

		

M

BSN*		

Geboortedatum*		

Nationaliteit*		

Relatie tot kind*

V

Straat + huisnr*
Postcode*		Plaats*
Telefoon thuis		

Tel. werk

Telefoon 06*
E-mail*

Betalende ouder
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ja

nee

1

Partner gegevens van betalende ouder
Voornaam*				

Voorletters*		

Achternaam*		
Geslacht*

M

V

BSN*		
Geboortedatum

1e noodnummer
Voornaam*
Achternaam*
Telefoon* 		
Relatie*

2e noodnummer
Voornaam*
Achternaam*
Telefoon* 		
Relatie*

Bijzonderheden die de BSO moet weten:
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Gegevens kind (1)
Voornaam*		Voorletters*
Achternaam* 		

Geslacht*

		

M

V

Geboortedatum*		BSN*

School
Naam*		Plaats*
Leerkracht*		Telefoonnr.*

Arrangement
Type arrangement*

BSO 52 weken

BSO 40 weken

Het arrangement is aangegaan voor:*
bepaalde tijd tot:
onbepaalde tijd, uiterlijk tot het moment dat het kind de basisschool verlaat.
Maandag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Dinsdag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Donderdag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Toestemming voor medische handeling en/ of medicijntoediening

Tandarts							Tel.
Huisarts							Tel.
Specialist							Tel.

Waarvoor is de medische handeling/ medicijntoediening nodig:
Bewaarplaats medicijn:
Hoe moet de medische handeling/ medicijntoediening worden uitgevoerd:

Handtekening ouder:
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Gegevens kind (2)
Voornaam*		Voorletters*
Achternaam* 		

Geslacht*

		

M

V

Geboortedatum*		BSN*

School
Naam*		Plaats*
Leerkracht*		Telefoonnr.*

Arrangement
Type arrangement*

BSO 52 weken

BSO 40 weken

Het arrangement is aangegaan voor:*
bepaalde tijd tot:
onbepaalde tijd, uiterlijk tot het moment dat het kind de basisschool verlaat.
Maandag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Dinsdag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Donderdag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Toestemming voor medische handeling en/ of medicijntoediening

Tandarts							Tel.
Huisarts							Tel.
Specialist							Tel.

Waarvoor is de medische handeling/ medicijntoediening nodig:
Bewaarplaats medicijn:
Hoe moet de medische handeling/ medicijntoediening worden uitgevoerd:

Handtekening ouder:
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Gegevens kind (3)
Voornaam*		Voorletters*
Achternaam* 		

Geslacht*

		

M

V

Geboortedatum*		BSN*

School
Naam*		Plaats*
Leerkracht*		Telefoonnr.*

Arrangement
Type arrangement*

BSO 52 weken

BSO 40 weken

Het arrangement is aangegaan voor:*
bepaalde tijd tot:
onbepaalde tijd, uiterlijk tot het moment dat het kind de basisschool verlaat.
Maandag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Dinsdag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Donderdag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Toestemming voor medische handeling en/ of medicijntoediening

Tandarts							Tel.
Huisarts							Tel.
Specialist							Tel.

Waarvoor is de medische handeling/ medicijntoediening nodig:
Bewaarplaats medicijn:
Hoe moet de medische handeling/ medicijntoediening worden uitgevoerd:

Handtekening ouder:
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Gegevens kind (4)
Voornaam*		Voorletters*
Achternaam* 		

Geslacht*

		

M

V

Geboortedatum*		BSN*

School
Naam*		Plaats*
Leerkracht*		Telefoonnr.*

Arrangement
Type arrangement*

BSO 52 weken

BSO 40 weken

Het arrangement is aangegaan voor:*
bepaalde tijd tot:
onbepaalde tijd, uiterlijk tot het moment dat het kind de basisschool verlaat.
Maandag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Dinsdag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Donderdag:

ja

nee

Ophaaltijd op school:

Eindtijd 18:00 uur

Toestemming voor medische handeling en/ of medicijntoediening

Tandarts							Tel.
Huisarts							Tel.
Specialist							Tel.

Waarvoor is de medische handeling/ medicijntoediening nodig:
Bewaarplaats medicijn:
Hoe moet de medische handeling/ medicijntoediening worden uitgevoerd:

Handtekening ouder:
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Toestemming uitwisseling gegevens

Hierbij verklaar ik 									aan D’n Hoef
toestemming te verlenen om gegevens uit te wisselen met de volgende instanties/personen:
Huisarts

Tandarts

Apotheek

Ouder

Kwaliteitscheck door externen

School

Naam Instantie

Adres

Telefoon

Toestemming uitwisseling gegevens

huisarts:

tandarts:

apotheek:

school:

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Bellen in geval van nood
Adres
telefoonnummer
Toestemming uitwisseling gegevens

ja

nee

Toestemming publicatie beeldmateriaal (video, film, foto’s, website, facebook)
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van D’n Hoef (www.dnhoef-groenebso.nl)
Ik ga akkoord met de huisregels van D’n Hoef (www.dnhoef-groenebso.nl)

Wanneer wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden voordoen, anders dan tijdens
de intake besproken, zal ik deze bij D’n Hoef melden.

Handtekening
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Jaarcontract > Abonnement

Het jaarcontract bedraagt
Het aantal dagdelen per week
Arrangement 1
Arrangement 2
Het tarief per uur
De totale prijs per maand
De totale prijs per maand
Jaarlijks worden ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk op de hoogte gebracht van een
eventuele tariefswijziging.
Algemene voorwaarden voor Kinderopvang
Op dit contract zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang, Dagopvang en Buitenschoolse
opvang van toepassing. In aanvulling op c.q. in afwijking van deze algemene voorwaarden geldt
het volgende:
6.1 Een dagdeel naschoolse opvang omvat een periode van tenminste 3 uur.
6.2 Bij eventuele langere opvang als gevolg van het te laat ophalen van uw kind, wordt er
extra tijd in rekening gebracht.
6.3 De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Bij een achterstallige betaling
van minimaal 2 maanden wordt de opvang per direct beëindigd.
6.4 Indien een kind geen gebruik maakt van de naschoolse opvang op een contractueel
vastgelegd dagdeel, kan de opvang op een andere dagdeel in dezelfde maand worden
ingehaald, mits de groepsgrootte het toelaat en er geen betalingsachterstand van
een maand of langer is.
6.5 Ziekte of afwezigheid van een kind dient bij voorkeur vóór 11.00 uur gemeld te worden
op telefoonnummer 0492-332345 of per mail op elinewigard@dnhoef.nl
6.6 Bij langdurige ziekte van een kind worden de uren opvang na een maand niet meer
in rekening gebracht.
6.7 Als een kind zonder opgave van redenen twee weken of langer afwezig is, is Groene BSO
D’n Hoef bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
6.8 Groene BSO D’n Hoef restitueert geen gelden indien tijdelijk niet voldaan kan worden
aan de in dit contract genoemde dienstverlening in geval van overmacht zoals brand,
staking, misdrijf of dergelijke.
6.9 Elk der partijen kan het contract schriftelijk opzeggen, zulks met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand.
6.10 De ouder / verzorger heeft een exemplaar van de Algemene Voorwaarden ontvangen.
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Toestemming lijst ruimtes BSO

Hierbij geven wij toestemming dat ons kind / onze kinderen toestemming krijgen om alleen
in onderstaande ruiimte te spelen en zich te begeven:

Atelier

Speelbos

Theaterzaal

Speelveld met afgesloten vijver

Crossbaan
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uw gegevens en de verwerking ervan vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) als onderdeel van The General Data Protection Regulation (GDPR), welke door de Europese
Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van burgers. Door het invullen
en versturen van dit inschrijfformulier verleent u toestemming voor het verzamelen en verwerken
van uw persoonsgegevens. Het doel hiervan is te voorzien in kinderopvang en de uitvoering van de
Plaatsingsovereenkomst voor de kinderen die vallen onder uw verantwoordelijkheden als ouder
of voogd. Conform de AVG heeft u daarbij op verzoek onder meer recht van inzage, correctie of
verwijdering van gegevens.

Handtekening ouders

Handtekening D’n Hoef

Na ondertekening van beide partijen is deze inschrijving het contract.
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