Stichting Peuterspeelgroep Heemstede
Voorweg 49
2103 SR Heemstede
tel. (023) 529 23 21

Van der Waalslaan 33A
2105 TC Heemstede
tel. (023) 529 41 32

INSCHRIJFFORMULIER LOCATIE VOORWEG
Gegevens kind en ouders/verzorgers
Voornaam kind:

…………………………………………………………………..………

jongen/meisje

Achternaam kind:

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

Geboortedatum:

……………………………

Toekomstige basisschool:

………………………………………………………………………………………………………………………

Allergie:

………………………………………………………………………………………………………………………

Burgerservicenummer: …….…………..…………………………..

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Naam contactpersoon:

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

Adres:

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

Postcode:

……………………………………………

Telefoonnummer:

……………………………………………… Mobiel:………………………………..……………………

Emailadres:

…………………………………………..……@……………..………………………………………………

Woonplaats: ………………..……………………………

Gegevens aanvrager kinderopvangtoeslag/tarief gemeentelijke regeling:
Naam:

…………………………………………………………………………………….

Burgerservicenummer:

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

IBAN/Bankrekeningnummer:

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

Dagdeelkeuze

Hier kunt u aangeven voor welke ochtenden wij u mogen benaderen.
Wij adviseren bij 1 dagdeel te kiezen voor de donderdagochtend en bij 2 dagdelen voor een groep. Een groep is
een vaste combinatie van 2 dagdelen. Wij hebben twee groepen: maandag- & woensdagochtendgroep en de
dinsdag- & vrijdagochtendgroep. Kiezen voor een groep is niet verplicht. U kunt maximaal 5 dagdelen
afnemen.
 Maandagochtend

 Woensdagochtend

 Dinsdagochtend

 Donderdagochtend

 Vrijdagochtend

Ik wil maximaal …… dagdelen afnemen. Gewenste ingangsdatum: ……………………………………………

z.o.z.

(vervolg inschrijfformulier)
Ouderbijdrage
Vanaf 1 april 2014 vallen de bij ons afgenomen uren onder de kinderopvangtoeslagregeling (KOT-regeling) van
de belastingdienst (voor meer informatie, kijk op www.toeslagen.nl). Mocht u geen gebruik kunnen maken
van deze regeling dan kunt u aanspraak maken op de Gemeentelijke Regeling en ontvangt u een verlaagd
tarief.
Onder welke regeling u valt, is afhankelijk van uw gezinssituatie op het moment van plaatsing. Wilt u zo
vriendelijk zijn om alvast uw huidige gezinssituatie hieronder aan te kruisen:
Alleenstaande ouder/verzorger:
O

Alleenstaande ouder die werkt of traject naar werkt volgt

O

Alleenstaande ouder die studeert of inburgeringscursus volgt

O

Alleenstaande ouder die niet werkt of studeert

Gehuwde of samenwonende ouders/verzorgers:
O

Beide ouders/verzorgers werken of volgen een traject naar werk

O

Beide ouders/verzorgers studeren of volgen een inburgeringscursus

O

Eén ouder/verzorger werkt mee in de zaak van toeslagpartner zonder vergoeding

O

Eén ouder/verzorger werkt en de andere ouder/verzorger studeert of volgt een inburgeringscursus

O

Eén ouder/verzorger werkt of studeert en de andere ouder/verzorger werkt of studeert niet

O

Beide ouders/verzorgers werken of studeren niet

O

Anders, namelijk…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wij horen graag als uw gezinssituatie tussentijds wijzigt. Een maand voor plaatsing nemen wij contact met u op
om het tarief definitief vast te stellen. Onze tarieven staan op onze website (www.meerlnest.nl/tarieven/) .

Overig

Indien u vragen heeft over de inschrijving, aarzel dan niet om contact op te nemen met de administratie. Ons
telefoonnummer is 06-371 500 67 en ons emailadres is: info@meerlnest.nl.
Het formulier kunt op de locatie inleveren. Stuurt u het formulier op met de post, dan graag versturen naar
het volgende adres: Meerlnest Locatie Voorweg-Voorweg 49-2103 SR HEEMSTEDE
Na verwerking van uw gegevens ontvangt u een uitnodiging via de mail voor onze digitale OUDERLOGIN. Wij
adviseren de ingevoerde gegevens te controleren.
Indien u geen mail ontvangt binnen 14 dagen na het inleveren van het contract, neem dan contact op met de
administratie.
Tot ziens op ’t Meerlnest!
Het bestuur

