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Kidscasa Kinderopvang 
 

Inschrijfformulier Vlieg-In 
 
 

Gegevens Kind 
Achternaam:        Voornaam:     

 

Geboortedatum:       Geslacht: M / V * 

 

BSN-nummer:        

 

Persoonlijke gegevens van moeder 
Naam:           Voorletter(s):       

 

Adres:   

 

Postcode en plaats:   

 

Telefoon privé: __________________ Telefoon werk:                          mobiel:     

   

E-mail:   

(Dit e-mail adres wordt gebruikt om facturen en overige correspondentie naar toe te sturen) 

 

Persoonlijke gegevens van vader 
Naam:        Voorletter(s):     

 

Adres:   

 

Postcode en plaats:   

 

Telefoon privé: _________________Telefoon werk:                                mobiel: ____________  

 

E-mail:   

 

 

 

Huisarts:        Tel.     

  

Zorgverzekering:   Nr.      

 

Bij nood waarschuwen (geen huisarts of ouders/verzorgers) 

 

Nood 1:       Tel.     

 

Nood 2:       Tel.     

 

Naam school:        Tel.     

 

 

 

 

 

 

pasfoto 
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Overige gegevens: 
 

Medicijnen (indien van toepassing graag duidelijke instructies):      

             

 

Dieet:              

 

Zindelijkheid:             

 

Mate van zelfstandigheid:           

 

Zwemdiploma of benodigde hulpmiddelen:         

 

Gedrag ten opzichte van andere kinderen:         

 

Gedrag ten opzichte van volwassenen:          

 

Overige relevante informatie betreffende de beperking:        

             

             

             

 

Gezinssamenstelling(broers, zussen ed.):        

              

 

 

Ondergetekende geeft hierbij wel/geen * toestemming om  foto’s die van de kinderen worden  

gemaakt  tijdens de opvang van Vlieg-In te gebruiken voor contacten met de pers of andere 

publicaties. 
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Doorlopende machtiging       SEPA 
 
              Naam:    Kidscasa Kinderopvang B.V. 
 Adres:    Postbus 149 
 Postcode:   9300 AC       Woonplaats: RODEN 
 Land:    Nederland     Incassant ID: NL87ZZZ011305990000 
 Kenmerk machtiging: ………………………………………… 
________________________________________________________________________________________ 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om Kidscasa Kinderopvang B.V. doorlopende incasso-opdrachten 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kinderopvang en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Kidscasa Kinderopvang B.V. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

________________________________________________________________________________________ 

 
Naam   : ……………………………………………………………………………. 
 
Adres                : ……………………………………………..…….……………………….. 
 
Postcode   : ……………………. Woonplaats: …….……………………………….. 
 
Land   : ……………………………………………………………………………. 
 
Rekeningnummer (IBAN) : ……………………………………………….……………………………. 

 
 Plaats en datum:      Handtekening: 
 
 …………………………………………  ……………………………………………… 
 
 
 
 
 

 

Door het ondertekenen van dit formulier: 

-  verklaart u zich akkoord met de regels genoemd in de informatiegids Speciale Kinderopvang 

Vlieg-In.  

 

Dit formulier retourneren aan:  

 

Kidscasa Vlieg-In, 

Postbus 149,  

9300 AC Roden 
 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 


