
Kindercentrum Jodocus 
De Zon 1, 9981 KM Uithuizen 

Aanvraagformulier opvang 

Ouder gegevens 
 Ouder 1 Ouder 2 

Naam + voorletter(s): 
 

  

Adres: 
Postcode:  
Woonplaats: 

  

Geboortedatum: 
 

  

BSN-nummer: 
 

  

Nationaliteit: 
Land van herkomst: 

  

Telefoonnummer: 
 

  

E-mailadres: 
 

  

Opleiding: 
 

  

Beroep: 
Werkgever: 

  

Burgerlijke staat: 
 

  

Kind gegevens 
Volledige naam: 
 

Roepnaam: 

Geboortedatum: 
 

Nationaliteit: 
Land van herkomst: 

BSN- nummer: 
 

Startdatum: 

Allergieën: 
 

Zo ja, Waarvoor: 

Broertjes/ zusjes? 
 

Zo ja, Naam: 
Geb. datum: 

Huisarts: 
Telefoonnummer: 

Tandarts: 
Telefoonnummer: 

Ziektekostenverzekering: 
 

Verzekeringsnummer: 

Mogen er foto’s van het kind gemaakt 
worden? Ja/Nee 

Zo ja, mogen deze gebruikt worden op de 
website/ Facebook/Instagram 

Telefoonnummer bij noodgevallen: 
 

 

  



Contractvorm 

0) Alleen schoolvakanties 
 

0) Excl. schoolvakanties 0) Incl. schoolvakanties 

0) Dagopvang 
 

0) Buitenschoolse opvang 0) Vakantie opvang 

0) Flexibele opvang 
 

0) Anders nl.  

Aankruisen wat van toepassing is (meerdere mogelijkheden) 

 

Christelijke - en nationale feestdagen die op een doordeweekse dag vallen, waardoor 

Kindercentrum Jodocus dicht is, worden in rekening gebracht. Voor alle opvang vormen 

hanteren we de schoolvakanties van het basisonderwijs in de gemeente Het Hogeland. 

 

Mocht u om welke reden dan ook, uw kind eerder komen brengen of later komen halen dan 

overeengekomen, brengen wij dit extra in rekening, met een minimum van 30 minuten. 

Dit is van toepassing op alle vormen van opvang. 

Openingstijden: Ma-Vr -> 6.30 – 19.00 uur. 

Minimale afname is 3 uur aaneengesloten per week. Men kan per half uur verlengen. 

Dagopvang:  

Dagopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar.  

Buitenschoolse opvang (BSO) 

Naschoolse opvang (NSO): 

De NSO is opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. De minimale afname is 3 uur 

aaneengesloten per week. De BSO is geopend op alle werkdagen. Als de kinderen een marge 

dag hebben kan er ook opvang worden afgenomen op flexibele basis. 

Voorschoolse opvang (VSO): 

Dit is opvang voor schoolgaande kinderen voorafgaand aan de school. De minimale afname 

is 1.5 uur. De kinderen worden door de leidsters naar school gebracht. 

Vakantie opvang: 

We bieden de mogelijkheid om alleen opvang af te nemen tijdens de schoolvakanties. De 

minimale afname voor de vakantie opvang is 1 dagdeel á 3 uur per week. 

Vaste opvang: 

Dit is opvang die vooraf is vastgesteld op vaste dagen per week en daarbij behorende vaste 

tijden. 

Flexibele opvang: 

Dit is opvang die niet plaats vindt op vastgestelde dagen. Het kan bijvoorbeeld in week 1 op 

woensdag zijn en in week 2 op maandag, dinsdag en vrijdag. Met daarbij afwijkende tijden. 

Deze vorm van opvang is uitermate geschikt voor mensen die in wisselend dienstverband 

werken. 

Flexibele opvang kan worden aangevraagd tot woensdagmorgen 10 uur voor de week erna. 

Flexibele opvang kan tot minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de opvang worden 

afgezegd. Wordt er niet tijdig afgezegd, dan brengen wij de aangevraagde uren in rekening. 

 

 



Vaste opvang 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Dagopvang 
 

     

Voorschoolse 
opvang 

     

Buitenschoolse 
Opvang incl. 
vakantie 

     

Buitenschoolse 
Opvang excl. 
vakantie 

     

 Alleen 
vakantie 
opvang 

     

 

Flexibele opvang 

 Incl. vakantie Excl. vakantie Dagopvang BSO 

Flexibele 
opvang 

    

Aankruisen wat van toepassing is 

 

Dienstverlening Kindercentrum Jodocus 

0) Ja, ik wens ondersteuning bij financiële 
afhandeling. Er wordt een afspraak met u 
gemaakt. 

0) Nee, ik regel het zelf. 

 

Automatische incasso: 

Kindercentrum Jodocus incasseert de factuur automatisch. De automatische incasso wordt 

rond de 21e van iedere kalendermaand uitgevoerd. Bij geen toestemming tot automatische 

incasso brengen wij €3,- per factuur in rekening. 

 

0) Hierbij machtig ik/wij Kindercentrum Jodocus per automatische incasso de maandelijkse 

factuur te innen 

 

 

 

IBAN Rekeningnummer: _________________________________ 

 

Ten name van: __________________________________________ 

 

Vaste opvang wordt vooraf in rekening gebracht en flexibele afname achteraf. 

 

Kindercentrum Jodocus hanteert een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. 

 



Ik ga akkoord met de voorwaarden van Kindercentrum Jodocus en heb de gegevens op dit 

formulier naar waarheid ingevuld. 

 

Plaats: ________________________     Datum: ____________________ 

 

 

Handtekening 

Ouder 1: _______________________     Ouder 2: __________________________ 

 

 

(Alleen ondertekende en volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen) 

 

Opmerkingen/extra informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


