
* De Boskabouter is dagelijks vanaf 8/30 uur 3,5 uur geopend tot 12.00 uur. Op woensdag tot 12.15. 
**Het uurtarief bedraagt in 2020 € 8,17. Jaarlijks volgt een prijsaanpassing waarbij gestreefd wordt het maximale, voor 
kinderopvangtoeslag in aanmerking komende tarief, te volgen. Maandelijks wordt 12 uur in rekening gebracht. Rekening houdend 
met schoolvakanties betekent 1 dagdeel jaarlijks (41 weken) 144 uur. Tijdens vakanties loopt de betaling door. Er kunnen alleen 
hele maanden worden afgenomen.  
***Bij inschrijving leeglaten. Bij wijziging van het aantal dagdelen dient een nieuw formulier te worden ingevuld. 

 

  

 

Stichting Kind055 
adres Bosweg 77 

7313 CA Apeldoorn 
web-site www.kind055.nl 

e-mail Info@kind055.nl 
fiscaalnr.  8512.97.110 

LRK 454796699 
IBAN NL27RABO017.17.43.210 

  
telefoon  

Juf Liesbeth 
 

06 47 99 94 39 

telefoon  
Juf Leonie 

06 41 62 38 04 
  

 
Inschrijfformulier 2020 

    
 Ouder/verzorger 1  Ouder/verzorger 2 
    

Voornaam _________________________ Voornaam ________________________ 
Achternaam _________________________ Achternaam ________________________ 

Geboortedatum _________________________ Geboortedatum ________________________ 
Telefoonnummer _________________________ Telefoonnummer ________________________ 

Woonadres _________________________ Woonadres ________________________ 
Postcode plaats _________________________ Postcode plaats ________________________ 

e-mailadres _______________@_____.___ e-mailadres _______________@____.___ 
BSN _________________________ BSN ________________________ 

  
Hierna tezamen te noemen ouders en Stichting Kind055 komen het volgende overeen: 
 
Stichting Kind055 verzorgt, tegen betaling, voor de ouders voorschoolse opvang voor: 

    
 Gegevens Kind  Plaatsing (ochtenden) 
    

Voornaam _____________________________ Ingangsdatum ___-___-______ 
Achternaam _____________________________ Maandag □ 

Geboortedatum _____________________________ Dinsdag □ 
Woonadres _____________________________ Woensdag* □ 

Postcode plaats _____________________________ Donderdag □ 
BSN _____________________________ Vrijdag □ 

Aantal dagdelen ___ * € 98,= per maand = €         ,= **. 
 

  

 Per maand wordt 12 uur in rekening 
gebracht, dit is het gemiddelde per maand*. 

Einddatum 4e verjaardag van het kind tenzij anders 
overeengekomen, uiterlijk 1 maand voor de 
4e verjaardag, opzegtermijn 1 maand. 

Wijzigingsdatum ___-___-____ Zie opvolgend formulier***.   
    

http://www.kind055.nl/


 

• Bij retourboekingen waarbij de fout niet bij St. Kind055 ligt, brengen wij bij de extra incasso € 5,= administratiekosten in rekening. 
 
 

 De opvang vindt plaats zoals omschreven in het pedagogisch beleidsplan welke periodiek met u wordt 
besproken aan de hand van de ontwikkeling van uw kind. 
 

 In geval van calamiteiten zal contact opgenomen worden met de ouders (ouder 1 het eerst).  
 

 Machtigingen   
  
 Mocht contact niet mogelijk zijn, kan contact opgenomen worden met: 

1. ______________________________, bereikbaar op telefoonnummer _________________ welke 
_________________ is van het kind, of met 

2. ______________________________, bereikbaar op telefoonnummer _________________ welke 
_________________ is van het kind.  

Indien noodzakelijk of gewenst mag deze gemachtigde het kind ook afhalen aan het einde van de ochtend. 
  

Indien er plaats is, kunt u in overleg met de juffen, tegen betaling van € 25,= uw kind extra ochtenden 
brengen. Wij noemen dit flex-plekken. 
 
Het Boskaboutertje wordt gerund voor en door ouders. Stichting Kind055 kan een beroep doen op ouders 
om te helpen bij activiteiten, onderhoud van de peuterspeelzaal of de wettelijk verplichte oudercommissie.   
 
Stichting Kind055 is verplicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst voor de uitkering van 
kinderopvangtoeslag en een administratie bij te houden. U geeft hierbij Stichting Kind055 toestemming de 
noodzakelijke persoonsgegevens op te slaan, te verwerken en, uitsluitend indien wettelijk verplicht, te 
verstrekken aan derden, waaronder de Belastingdienst. 
 
U geeft ons toestemming uw e-mailadres te gebruiken voor nieuwsberichten. 
 
Tenzij u dit ons expliciet meedeelt, kunnen wij foto’s waarop uw zichtbaar kind staat, gebruiken voor 
promotionele doelen op onze website of social-media. Er zal hoogstens een voornaam of verjaardag aan de 
foto met onderschrift kunnen worden toegevoegd. 
 

 Betaling geschiedt door middel van een maandelijkse incasso. Ouders geven Stichting Kind055 hierbij 
toestemming de maandelijkse vaste kosten en eventuele flex-plekken rond de 20ste af te schrijven van 
IBAN NL_________________________ ten name van __________________________* 
 
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van deze overeenkomst. 

    
 Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend 
    
 Ouder 1 

 
 
 

 Ouder 2 

 Datum  Datum 
 Plaats  Plaats 
    
    
 Namens Stichting Kind055 

 
Juf 
 
 
Datum 
Plaats 
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