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Postbus 60, 5670 AB Nuenen, t: 040-2635155, e: info@kidssociety.nl 
 

Inschrijfformulier Kids Society Erica 
Peuterwerk Johannes Buijslaan Eindhoven 

 
 
Voorkeur plaatsing: 
 
Maandagochtend/Donderdagmiddag   1e voorkeur / 2e voorkeur / niet 
Maandagmiddag/Vrijdagochtend          1e voorkeur / 2e voorkeur / niet 
Dinsdagochtend/Vrijdagmiddag            1e voorkeur / 2e voorkeur / niet 
Dinsdagmiddag/Donderdagochtend     1e voorkeur / 2e voorkeur / niet 
  
Gewenste plaatsdatum ___________________ (Starten kan pas als uw kind 2 jaar en 3 maanden 
oud is) 
 
Kids Society Erica probeert zo goed mogelijk rekening te houden met uw eerste voorkeur. 
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en/of het hebben van een indicatie voor u kind kunt u in 
aanmerking komen voor meer dagdelen. 
 
Voorlopig bepaalt de datum van inschrijving de volgorde van plaatsing van kinderen. 
 
Afhankelijk van de bezetting van de groep kan het helaas zijn dat we van uw eerste voorkeur moeten 
afwijken.  
 

Gegevens kind 
 
Roepnaam ____________________________   
 
Achternaam ___________________________   
 

 Geboortedatum _________________________  
 

 Jongen / Meisje  
 

 Nationaliteit  ___________________________  
 
Land van herkomst  _______________________  
 
BSN _________________________________ 
 
Rijksvaccinatieoprogramma _______________ ja/nee 
 
Tandarts naam  ________________________  Tandarts telefoon  _________________________  
 

  Huisarts naam  ________________________  Huisarts telefoon  __________________________  
 

  Samenstelling gezin: zusjes(s) ____________  Geboortedatum ___________________________  
 
                                 broertje(s) ____________  Geboortedatum ___________________________  
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Is er bij inschrijving sprake van een sociaal/medische indicatie_________ja/nee 
 
Zo ja, door welke persoon/instantie wordt inschrijving/plaatsing aanbevolen? _________________  

 
Heeft uw/ het kind beperkingen? Zo ja welke?  _________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________  
 

Bijzonderheden waarmee onze medewerkers rekening dienen te houden (zoals dieet, allergie, 
medicijnen)  _____________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________  

Gegevens ouder 1 en eventuele partner 2                        
 Aanhef  _______________________________  Aanhef   _________________________________  
 
Voorletters ____________________________  Voorletters _______________________________  
 
Voornaam _____________________________  Voornaam _______________________________  
 
Achternaam ___________________________  Achternaam ______________________________  
 
Geslacht ______________________________  Geslacht _________________________________  
 
Geboortedatum ________________________   Geboortedatum __________________________ 
 
BSN _________________________________  BSN ___________________________________ 
 
Nationaliteit ____________________________  Nationaliteit ______________________________  
 
Land van herkomst ______________________  Land van herkomst ________________________  
 
Werkzaam als:_________________________  Werkzaam als:____________________________ 
 
Hoogst genoten opleiding _________________  Hoogst genoten opleiding  ___________________   
 
Gescheiden____________________________  Gescheiden____________________________ 
 
Co-Ouderschap_________________________  Co-Ouderschap_________________________ 

 
Adres ________________________________  Adres ___________________________________   
 
Huisnummer  _____________________________ Huisnummer  ________________________________  
 
Postcode/woonplaats ____________________  Postcode/woonplaats _______________________  

 
Telefoonnummer _______________________ Telefoonnummer ___________________________  
 
Mobiel nummer _________________________  Mobiel nummer ___________________________  

 
 Tenaamstelling op de plaatsingsovereenkomst die u wenst_________________________________                                                                         
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VERKLARING BIJ INSCHRIJVING 
 

 
U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als: 

• u een alleenstaande ouder bent en werkt in loondienst en/of u bent zelfstandig ondernemer. 
• u en uw partner beide werken in loondienst en/of zelfstandig ondernemer zijn. 
• één van u in loondienst werkt en/of zelfstandig ondernemer is en de ander   

            een re-integratietraject of inburgeringtraject volgt. 
 
Op www.toeslagen.nl vindt u bovendien een aantal uitzonderingssituaties. 
 

 
De ouder(s) / verzorger(s) van :  
 
Naam kind   : ……………………………………………………………….. 
Geboortedatum   : ……………………………………………………………….. 
Relatienummer (indien bekend) : .………………………………………………………………. 
 
Verklaren hierbij wel / geen* recht te hebben op de kinderopvangtoeslag.  
  
Inkomensspecificatie opsturen** 
Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan heeft u recht op gemeentesubsidie en verzoeken wij 
u vriendelijk uw aanslag inkomstenbelasting 2015 óf een IB60 inkomensverklaring naar ons op te 
sturen.  
Een IB 60 inkomensverklaring over 2015 kunt u kostenloos en telefonisch opvragen bij de 
belastingtelefoon: 0800-0543. Houdt u wel uw burgerservicenummer van u (en uw partner) bij de hand 
als u met de belastingtelefoon belt. 
Wij indexeren uw inkomen jaarlijks met 1%. Is dit niet representatief voor uw inkomen? Stuur dan uw 
meest recente loonstrook mee. Met uw inkomensgegevens bepalen we welk tarief er voor u geldt. 
Meer informatie over onze tarieven vindt u bijgesloten. 
 
E-mail 
Kids Society Erica denkt aan het milieu. Daarom sturen we uw factuur per e-mail. Vul onderstaand uw 
e-mailadres in. 
 
E-mailadres   : ……………………………………………………………………… 
 
 
 
* Graag doorhalen wat niet van toepassing is 
** Verandert uw (inkomens)situatie? Dan bent u verplicht om dit aan ons door te geven. U kunt hiervoor 
telefonisch contact met ons opnemen via (040) 263 51 55 
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Handtekening voor akkoord 
 
Door uw kind bij ons in te schrijven verleent u tevens toestemming aan Kids Society Erica om uw 
gegevens op te nemen in ons klantenbestand.Ondergetekende heeft kennisgenomen van en geen 
bezwaar tegen het feit dat Kids Society Erica informatie over kind en gezin geeft aan en deelt met  
de basisschool. Ondergetekende neemt eveneens kennis van het feit dat Kids Society Erica bij 
plaatsing een incassomachtiging van ouders wenst. 
 
Ondergetekende verklaart met ondertekening voor akkoord en dat alle gegevens naar waarheid zijn 
ingevuld.  
 
Datum: 
 
 
 
Handtekening ouder(s) / wettelijk vertegenwoordiger(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


