Aanmeldingsformulier Kinderopvang Assen Oost (Peuteropvang)
Gegevens ouder(s) / verzorger(s)
Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen is het belangrijk dat u de verplichte velden* invult
Achternaam ouder 1*

Achternaam ouder 2

Voorletters*

Voorletters

Adres*

Adres

Postcode/woonplaats*

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer*

Telefoonnummer

E-mailadres*

E-mailadres

BSN ouder 1*

BSN ouder 2

Opleiding*

Opleiding

Gegevens kind
Achternaam*

Naam huisarts*

Jongen / Meisje*

Telefoonnummer*

Voorna(a)m(en)*

Zorgverzekeraar*

Roepnaam*

Polisnummer*

Geboortedatum*
Nationaliteit kind*
BSN kind*

Gewenste peuteropvang
Keuze van dagdelen:
Ma

Di

Wo

Do

Vr

1 keuze
e

2e keuze

Gewenste ingangsdatum:

1e of 15e van de maand (graag omcirkelen wat van
toepassing is)

Betalingsinformatie en ondertekening
Kinderopvangtoeslag
Wanneer u beiden werkzaam bent of een opleiding volgt, komt u in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag
en kunt u gebruik maken van de peuteropvang. Hiervoor hanteren wij een uurprijs van €7,45. Via
www.toeslagen.nl dient u zelf de toeslag aan te vragen. U ontvangt zelf de kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst en betaalt aan ons het volledige bedrag.
Indien u hulp nodig heeft bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag, dan kunt u een afspraak met ons maken
via kinderopvang@plateau-assen.nl of 0592-301993.
Inkomensafhankelijke bijdrage
Wanneer u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag, kunt u ook gebruik maken van de
peuteropvang. U betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag kunt u
terugvinden op onze website www.plateau-assen.nl
Om u in de juiste tariefgroep in te schalen hebben wij uw inkomensgegevens nodig. U kunt een IB-60
formulier aanvragen bij de Belastingdienst. Stuurt u geen inkomensgegevens mee, dan wordt u automatisch
ingedeeld in de hoogste tariefgroep! Inkomensaanpassingen worden de eerstvolgende betaalmaand verwerkt.

Kinderopvang Assen Oost wordt uitgevoerd door Plateau Kinderopvang. Meer informatie is te vinden via www.plateau-assen.nl,
telefoonnummer: 0592 301993. Email: kinderopvang@plateau-assen.nl

Bijzondere bijstand
Bent u minder draagkrachtig en komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand, informeert u dan naar de
Bijzondere Bijstand in uw gemeente. Ga hiervoor zelf naar de Sociale Dienst. Regel uw aanvraag voordat uw
kind de locatie bezoekt!
Automatische incasso
Betaling ouderbijdrage gaat via automatische incasso. Het bedrag wordt rond de 25e van de maand
afgeschreven voorafgaand aan de maand waarin de dagdelen worden afgenomen.

Wij komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag

ja

nee

Zo niet, dan stuur ik een inkomensspecificatie mee

ja

nee

Indien u geen inkomensspecificatie meestuurt, dan komt u automatisch in de hoogste categorie. Als u wel een
inkomensspecificatie meestuurt, brengen wij u de bijbehorende ouderbijdrage in rekening. U bent zelf
verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens.
Ondergetekende machtigt Plateau Kinderopvang van onderstaand rekeningnummer het verschuldigde bedrag af
te schrijven tot het moment dat het kind de peuteropvang verlaat.
IBAN nummer

Adres

Op naam van

Woonplaats

Datum
Handtekening

Hierbij verleen ik Plateau kinderopvang tot wederopzegging toestemming voor

ja

nee

ja

nee

Hierbij geef ik toestemming om de factuur per e-mail te ontvangen

ja

nee

Hierbij geef ik toestemming om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen

ja

nee

Hierbij geef ik toestemming voor het maken van video-/fotomateriaal van mijn kind

ja

nee

automatische incasso met ingang van: ………………………………………………………………
Hierna ga ik akkoord met de algemene en leveringsvoorwaarden van Plateau
Kinderopvang

(video– en fotomateriaal zijn eigendom van Plateau Kinderopvang en kunnen o.a.
gebruikt worden voor in nieuwsbrieven, folders, media (facebook) en op de website
van Plateau Kinderopvang)

Kinderopvang Assen Oost wordt uitgevoerd door Plateau Kinderopvang. Meer informatie is te vinden via www.plateau-assen.nl,
telefoonnummer: 0592 301993. Email: kinderopvang@plateau-assen.nl

