Inschrijfformulier voor Kinderopvang Fienelien
Informatie over uw kind:
Familienaam
Voornamen
Roepnaam
(Vermoedelijke) geboortedatum
Nationaliteit
Geslacht
Locatie:

:
:
:
:
:
:
:

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
O jongen O meisje O onbekend
………………………………….

Informatie over ouder(s)/verzorger(s)
Verzorger 1:
Voorletters en naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
Naam werk en plaats
Telefoonnr. werk
Mobielnr.
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Verzorger 2:
Voorletters en naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
Naam werk en plaats
Telefoonnr. werk
Mobielnr.
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

O man O vrouw

O man O vrouw

Van welke huisarts maakt u voor uw kind gebruik of gaat u gebruik maken:
Naam en plaats huisarts
: ………………………………….
Telefoonnummer huisarts
: ………………………………….
Van welke tandarts maakt u voor uw kind gebruik of gaat u gebruik maken:
Naam en plaats tandarts
: ………………………………….
Telefoonnummer tandarts
: ………………………………….
Wordt uw kind ingeënt volgens het Rijks Vaccinatieprogramma:
0 ja
0 nee, toelichting:
Plaatsingsverzoek:
U kunt uw kind plaatsen per de 1e of de 16e van de maand. Op welke dag u uw kind
wilt plaatsen, kunt u hieronder aangeven.

Gewenste dagen zijn:
1e keuze
0 maandag
0 dinsdag
0 woensdag
0 donderdag
0 vrijdag

0
0
0
0
0

2e keuze
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Met ingang van welke datum wilt u uw kind plaatsen:
0 1e ..
0 16e 
De datum van inschrijving gaat in op de dag dat het inschrijfformulier door ons is
ontvangen.
Na ontvangst van het inschrijfformulier, krijgt u per e-mail een bevestiging van de
inschrijving.
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de richtlijnen van
Kinderopvang Fienelien.
Nadat Kinderopvang Fienelien het inschrijfformulier heeft ontvangen, zullen wij
telefonisch contact met u opnemen voor het maken van een kennismakingsgesprek.
Handtekening

: ………………………………….

Datum

: ………………………………….

Plaats

: ………………………………….

