
 

 

 

Kinderopvang Ommerkanaal 

Ommerkanaal west 22 

7731 XR Ommen 

 

 

Aanmeldingsformulier voor de kinderopvang 
 
 

Email:      info@kinderopvangommerkanaal.nl     

Telefoon:    0523-676372 / 06 46459972 

LRK nummer: 6465 64 90 0 
 

 

Naam …………………………………………………………………………………………  

 

Straat &  huisnummer …………………………………………………………………….. 

 

Plaats & postcode ………………………………………………………………………… 

 

 

 

Kinderopvang Ommerkanaal  en ……………………………………………………… 

komen overeen dat Kinderopvang Ommerkanaal zich verplicht om gedurende 

aangegeven blokuren en periode in de bijbehorende bijlage opvang te verzorgen aan: 

 

 

 

Naam kind …………………………………………………..…………  Jongen / Meisje 

 

Geboortedatum ……………………………………………….. 

 

Naam vader ……………………………………………………. 

 

Telefoon ………………………………………………………….. 

 

Naam moeder ……………………………………………… 

 

Telefoon ………………………………………………………….. 

 

E-mail ……………………………………………………………… 

 

BSN nummer …………………………………………………… 

 

Periode opvang  van …………………..  tot……………………… 
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Bij ziekte / ongeval waarschuwen: 

 

Naam……………………………………  Telefoon …………………………………… 

 

Naam……………………………………. Telefoon …………………………………… 

 

Huisarts 

 

Naam………………………………………Telefoon………………………………… 

 

Adres……………………………………………………………………………………. 

 

Is het vaccinatie programma van het kind doorlopen? Ja / Nee 

 

Heeft u verder nog informatie over het kind dat belangrijk is? 

(bijvoorbeeld allergie, medicijnen, ziekte)…………………………………………………………….. 

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

 

 
De  ouder / verzorger verplichten zich om de overeengekomen maandprijs, vermeldt op 

de bijlage van het betreffende kalenderjaar, maandelijks na ontvangst van de factuur te 

voldoen met automatische incasso op het rekeningnummer van 

Kinderopvang Ommerkanaal. Het uurtarief kan jaarlijks worden aangepast in overleg met 

de oudercommissie van Kinderopvang Ommerkanaal. 
 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Tussentijdse wijziging is 

mogelijk per 1e en 16e van de maand met inachtneming van een termijn van 2 maanden 

waarin de wijziging kan worden doorgevoerd, in de vaste gecontracteerde uren, 

weergegeven in de jaarlijkse bijlage.  Bij annulering van de plaatsing en/of contract geldt 

een opzegtermijn van 2 maanden.  Bij te late annulering of opzegging worden de kosten 

van deze twee maanden in rekening gebracht. 

Op deze overeenkomst zijn de afspraken zoals verwoord in uw ‘Welkoms brief’ van de  

Kinderopvang en ons automatisch incasso. 

 

Ommen,  ………………………………… 

 

 

Kinderopvang Ommerkanaal              Ouder/verzorger 

 

……………………………….    ………………………………………. 

Privacy 

Heeft u bezwaar tegen het publiceren van foto ’s van activiteiten op de website, onze 

Facebook  pagina of in verslagen van stagiaires van Kinderopvang Ommerkanaal? 

Ja / Nee 

 

Geeft u toestemming aan Kinderopvang Ommerkanaal om als uw kind 4 jaar wordt een 

overdrachtsformulier, na bespreking met u,  naar de basisschool van uw kind te sturen? 

Ja / Nee 


