Aanmeldingsformulier Peutersport en speelopvang
Gegevens van het in te schrijven kind.
Achternaam
________________________________
Initialen
________________________________
Roepnaam
_______________________________ meisje / jongen
Geboortedatum
_______________________________
BSN nummer
________________________________
Gegevens van de ouder(s) / verzorger(s) één / twee-oudergezin
Naam ______________________________Initialen_____________________________
Voornaam _______________________________________________________________
Adres __________________________________________________________________
Postcode ______________________________ Woonplaats __________________
Telefoon thuis __________________________ 06 nummer __________________
E-mail __________________________________________________________________
BSN nummer van betalende ouder _______________________________________
Geboorte datum betalende ouder _________________________________________
Werkgever _____________________________ E-mail ______________________
Adres__________________________________ Telefoon werk_________________
2. Naam _______________________________ Voornaam ___________________
Adres _ ____________________________________________________________
Postcode ______________________________ Woonplaats __________________
Telefoon thuis __________________________ 06 nummer __________________
E-mail _____________________________________________________________

Werkgever _____________________________ E-mail ______________________
Adres__________________________________ Telefoon werk_________________
Wie kunnen wij bereiken bij afwezigheid van de ouder(s) / verzorger(s).
Naam __________________________ Voornaam ____________________
Adres ________________________________________________________
Postcode
___________________
Woonplaats __________________
Telefoon thuis ____________________
06 nummer __________________
Telefoon werk _____________________

Wie wordt als eerste gebeld bij ziekte:……………………………………………

Onze voorkeurdagen voor peutersport en speelopvang zijn
o
o

Dinsdag
Donderdag

8.45 – 11.45 uur
8.45 – 11.45 uur

Gewenste ingangsdatum ________________________
IBANNummer voor automatische incasso:

Let op! Naam en nummer dienen overeen te komen.
Legitimatie van ouder verplicht.
Het kind wordt met ingang van de datum van ondertekening van deze overeenkomst lid van de
peutersport en speelopvang van Gamerensport en gaat u akkoord met de Algemene
Voorwaarden. Het kind is gedurende het lidmaatschap gerechtigd gebruik te maken van de
peutersport en speelopvang van Gamerensport.
Aldus overeengekomen te Poortugaal………………………………………………20………
Gamerensport

De ouder (wettelijke vertegenwoordiger)

Tarieven Peutersport en speelopvang(voor tweeverdieners en éénoudergezinnen met
inkomsten uit arbeid)
Inschrijfgeld bedraagt €10
Wij hanteren een uurtarief van €7,50
Onderstaand tabel kunt u gebruiken voor het doorgeven van de uren aan de belastingdienst.
U kunt dit online doorgeven op de volgende site: www.toeslagen.nl . Ons LRK-nummer is
192075020.
Dinsdag en
donderdag
Dinsdag of
donderdag

€ 180 per maand

24 uur per maand

€ 90 per maand

12 uur per maand

De belastingdienst stort de teruggave de eerste werkdag na de 19 e van de maand.
Wanneer u niet behoort tot de categorie tweeverdieners (beide ouders hebben in dat geval
inkomen uit arbeid) of tot een éénoudergezin met inkomen uit arbeid dan komt u in
aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplaats. Mocht deze situatie wijzigen dan verklaart
u bij ondertekening van dit formulier dat Gamerensport hierover zal worden geïnformeerd.

