Overeenkomst plaatsing
Kindercentrum Het Vlinderhofje
(*doorhalen wat niet van toepassing is)

Gegevens kind
Naam: _____________________________________________________
Geboortedatum: _____________________________________________
Geslacht: M / V *
Burgers Service Nr.: __________________________________________

Gegevens ouders/verzorgers
Naam: ______________________________________________________
Adres: ______________________________________________________
Postcode/woonplaats: __________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________
Mailadres: __________________________________________________
Burgers Service Nr.: ___________________________________________

Plaatsingsgegevens:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Tijd
Bij ziekte of afwezigheid van een kind dient dit, bij voorkeur, vóór 09.00 uur telefonisch gemeld te worden.

Opvangsoort: KDV / BSO *
Aanvangsdatum: ………………………………………………………………………..
Kostenopvang m.i.v. plaatsing: € 7,00 per uur
Totaal aantal uur per week: ………………………..
Aantal opvanguren per maand: …………………….... (excl. Flexibele uren)
Ouder/verzorger wenst wel / geen * gebruik te maken van een warme maaltijd
voorziening.
Bij gebruik van een warme maaltijd zijn de bijkomende kosten € 6,00 per maaltijd.

Totaal prijs per maand: …………………………………

U gaat wel / niet * akkoord met plaatsing van foto’s op de website en/of sociaal media.

Gegevens kinderopvang:
Kindercentrum Het Vlinderhofje, Bruggertweg 2, 7156 NB Beltrum
Tel. 0544 – 48 70 10 Mobiel: 06 – 55 73 34 58 hulsevoort@gmail.com
Kamer van Koophandel: 09179425 Landelijk Register Kinderopvang: 193668087
Rekening-courant Het Vlinderhofje Nl04RABO0300002068
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd / of voor bepaalde tijd tot:
einddatum: ______________________________________________
Voorwaarden Kindercentrum Het Vlinderhofje:
-

Kindercentrum Het Vlinderhofje is het gehele jaar geopend met uitzondering van
de algemeen erkende feestdagen en de periode tussen kerst en oud en nieuw.

-

De openingstijden van Het Vlinderhofje zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur.
o

-

-

Indien een kind meerdere keren te laat wordt opgehaald dan wordt een
boete van 100% van het uurtarief in rekening gebracht.

Ruiling van dagdelen:
o

In geval van ziekte kan een dagdeel geruild worden

o

Ruilen is een service, er kan geen recht aan worden ontleend

o

Ruilen kan alleen achteraf en als de groep het toelaat

o

Ruilen kan alleen door gelijke uren te ruilen (uren voor uren)

BANKGEGEVENS T.B.V. AUTOMATISCH INCASSO (betaling vooraf)

Giro- of bankrekeningnummer: __________________________________
Woonplaats: _________________________________________________
t.n.v.:
______________________________________________________
- bedrag wordt omstreeks 20ste van de maand van uw rekening afgeschreven.
Het
Aansprakelijkheid
-

Kindercentrum Het Vlinderhofje heeft, voor de gevallen dat zij ten aanzien van de
kinderopvang aansprakelijk gesteld kan worden, een verzekering voor wettelijke
aansprakelijkheid alsmede ongevallen afgesloten ten behoeve van de kinderen.

Kindercentrum Het Vlinderhofje conformeert zich aan de algemene voorwaarden van de
Brancheorganisatie Kinderopvang. Door het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u
akkoord met het aanbod voor opvang en de gestelde voorwaarden.

Handtekening ouder/verzorger:

Handtekening medewerker Kindercentrum
Het Vlinderhofje:

Naam:

Naam:

Datum: ………………………………. 20..

Datum: ………………………………. 20..

