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Inschrijfformulier Kids Society Erica
Peuterwerk Johannes Buijslaan Eindhoven

Welke dagen wil jouw kind komen?
Zet 1 achter jouw eerste keus. Zet 2 achter jouw tweede keus. Zet ‘niet’ als je echt niet kan.
Heb je indicatie voor vve gekregen? Kies dan 4 dagdelen uit.





Maandagochtend en Donderdagmiddag
Maandagmiddag en Vrijdagochtend
Dinsdagochtend en Vrijdagmiddag
Dinsdagmiddag en Donderdagochtend

Je kind mag komen als het 2 jaar en 3 maanden oud is.
Wanneer wil je starten? __________________
Wij doen ons best om hier rekening mee te houden. Dat lukt niet altijd. Dan is er bijvoorbeeld geen
plaats in de groep. Wij laten je weten wanneer jouw kind mag komen spelen. Hiervoor krijg je een
contract per post.

Gegevens kind
Roepnaam ____________________________
Achternaam ___________________________
Geboortedatum _________________________
Geslacht: _________________Jongen / Meisje*
Nationaliteit ___________________________
Land van herkomst ________________________
BSN _________________________________
Heb jij een vve-indicatie gekregen voor jouw kind? _________ja/nee*
Wie heeft jou de vve-indicatie gegeven? (Naam, instantie) ________________________________

* Streep door wat niet klopt
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Gegevens ouder/verzorger 1 en ouder/verzorger 2 (als dat nodig is)
Meneer / mevrouw* _____________________ Meneer / mevrouw* ________________________
Voorletters ____________________________ Voorletters _______________________________
Voornaam _____________________________ Voornaam _______________________________
Achternaam ___________________________ Achternaam ______________________________
Geboortedatum ________________________ Geboortedatum __________________________
BSN _________________________________ BSN ___________________________________
Nationaliteit ____________________________ Nationaliteit ______________________________
Land van herkomst ______________________ Land van herkomst ________________________
Werkt als:_________________________ ___ Werkt als:____________________________
Hoogste diploma ________________________ Hoogste diploma __________________________
Gescheiden__________ja/nee*_____________ Gescheiden__________ ja/nee* _______________
Co-Ouderschap______ ja/nee* ____________ Co-Ouderschap________ ja/nee* _______________
Adres ________________________________ Adres ___________________________________
Huisnummer _____________________________ Huisnummer _________________________________
Postcode/woonplaats ____________________ Postcode/woonplaats ______________________
Telefoonnummer _______________________ Telefoonnummer __________________________
Mobiel nummer _________________________ Mobiel nummer ___________________________
Welke naam wil je op het contract? _________________________________

E-mail
Wij sturen de rekeningen per e-mail.
Jouw e-mailadres

: ………………………………………………………………………

* Streep door wat niet klopt

Kids Society Erica

for.MST2012-001

2

VERKLARING BIJ INSCHRIJVING

Vanaf 1 januari 2018 telt de peuterspeelzaal als kinderopvang. Bij de Belastingdienst kan je een
toeslag aanvragen. Op www.toeslagen.nl kan je de aanvraag indienen. Dit is een bedrag per maand.
Je moet zelf de toeslag aanvragen. De Belastingdienst beslist of je die krijgt. Allebei de ouders
moeten werken of een traject naar werk volgen. Dit moet je op tijd doen. Dat kan tot maximaal 3
maanden achteraf. Zorg dat je op tijd bent!
Je vindt de informatie hier:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/peuterspeelzaal-wordtkinderdagverblijf

De ouder(s) / verzorger(s) van :
Naam kind
: ………………………………………………………………..
Geboortedatum
: ………………………………………………………………..
Relatienummer (indien bekend) : .……………………………………………………………….
Hebben wel / geen* recht op de kinderopvangtoeslag.
Krijg je geen toeslag van de Belastingdienst? Dan heb je recht op subsidie van de gemeente. Wij
vragen die voor je aan. Hiervoor hebben wij nodig:


Aanslag inkomstenbelasting 2016 van beide ouders

Of


Inkomensverklaring 2016. Die vraag je aan bij de Belastingdienst.
o Bel de Belastingdienst (0800-0543) of log in op https://mijn.belastingdienst.nl
 1.Log in op Mijn Belastingdienst met jouw DigiD.
 2.Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
 3.Kies aan de linkerkant in het menu ‘2016’.
 4.Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen 2016'.
 5.Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.
 6.De inkomensverklaring opent in een pdf. Kies voor downloaden of
afdrukken.
Als we jouw gegevens hebben, dan vertellen wij hoeveel de peuterspeelzaal gaat kosten per maand.
Veranderingen
Elk jaar telt de gemeente 1% bij jouw jaarinkomen op (indexatie). Dat zie je terug in de prijs per
maand. Klopt dit niet? Of verandert jouw inkomen? Verdien je meer of minder?
Dan moet je dat verplicht op tijd aan ons doorgeven.
Bel ons op (040) 263 51 55. Of stuur een e-mail naar info@kidssociety.nl.
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Handtekening voor akkoord
Met jouw handtekening geef je Kids Society Erica akkoord voor deze dingen:




Jouw gegevens zetten we in ons klantenbestand.
Wij geven informatie over jouw kind en jouw gezin door aan de basisschool.
Jij geeft de bank een machtiging voor het automatisch betalen van onze rekeningen. Dit heet
een incassomachtiging.

Ik heb dit formulier gelezen en begrepen. Ik heb het formulier eerlijk en naar waarheid ingevuld.
Datum:

Handtekening ouder(s) / wettelijk vertegenwoordiger(s):
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