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INSCHRIJFFORMULIER BUITENSCHOOLSE OPVANG - 2021 
 

Wij kunnen alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren in behandeling nemen! 
 

OUDER(S) / VERZORGER(S): De heer / mevrouw (1) De heer / mevrouw (2) 

Achternaam   

Voorletters   

Straatnaam   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoon thuis   

Telefoon mobiel   

Telefoon werk   

E-mailadres   

Nationaliteit   

Geboortedatum   

Burgerservicenummer (BSN)   

De ouder(s) / verzorger(s) zijn  Gehuwd      Samenwonend      Alleenstaand 

Bankrekeningnummer (volledig IBAN-nr invullen) 

Ten name van  

Bij het aangaan van het contract geschiedt de betaling, bij voorkeur, middels automatische incasso. Om de administratieve 
processen te versnellen, vragen wij u uw bankrekeningnummer hierboven in te vullen.  

 

GEGEVENS KIND: Jongen / Meisje 

Achternaam  

Roepnaam  

Voorletters  

Geboortedatum   

Burgerservicenummer (BSN)  

Uw kind woont bij  Beide ouders      Ouder 1      Ouder 2 

 

Neemt uw kind deel aan het 
rijksvaccinatieprogramma 

 Ja (u dient bij de intake het vaccinatieboekje te overleggen) 
 Nee (wij kunnen uw kindje helaas geen opvang bieden)  



 
Code Versienummer Datum Pagina 

1.2-FOR-ADM 8 03-12-2020 2 van 3 

© De Kindergarage V.O.F. 

 

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE PLAATSING 

 
 

Gewenste ingangsdatum (dag) (datum) (jaar) 

 

Onze buitenschoolse opvang is gericht op kinderen van de basisscholen: 

 

De Aanloop   Anton van Duinkerken  De Borghoek  De Driemaster 

De Grebbe   De Krabbenkooi  Marco Polo   Montessori  

Sancta Maria 

 

Mocht uw basisschool  niet hierboven vermeld staan, dan kunt u met de leidinggevende van de buitenschoolse 
opvang bespreken of opvang bij onze BSO mogelijk is. 

 

Op welke school zit uw kind  

In Klas  

 
 

Reguliere buitenschoolse opvang 

 
Bij reguliere buitenschoolse opvang worden de dagdelen vooraf vastgelegd en vinden wekelijks op 
hetzelfde dagdeel plaats. 
 
Hieronder graag met een X aangeven op welke vaste dagdelen u gebruik van de reguliere 
buitenschoolse opvang wenst te maken.  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend (VSO) 

06.30 – 08.30 uur 
     

Middag (NSO) 

11.30/11.45/12.00/ 

12.15 tot 15.00 uur* 
     

Middag (NSO) 

14.15/14.45/15.00  

tot 18.30 uur* 

     

*De starttijd van de NSO is afhankelijk van het reguliere rooster van de basisschool. 

 
Bij de reguliere opvang heeft u de keuze uit 3 pakketten: 
 

 40-weken pakket Alleen kinderopvang gedurende de schoolweken (dit betreft opvang gedurende het 

gehele jaar met uitzondering van  de landelijk vastgestelde schoolvakanties van de regio zuid) 
 46-weken pakket Kinderopvang gedurende de schoolweken én gedurende de vakanties, 

uitgezonderd de zomervakantie (dit betreffen de landelijke vastgestelde 6 weken 

zomervakantie conform de schoolvakantie van de regio zuid) 

 52-weken pakket Kinderopvang gedurende alle weken van het jaar 
 
Binnen het gekozen reguliere pakket kunt u tegen hetzelfde uurtarief extra flexibele uren bijkopen. 
Hiervoor dient u minimaal twee blokken reguliere naschoolse opvang per week af te nemen.  
 
Bij afname van 1 blok  reguliere naschoolse opvang  per week of  afname van voorschoolse opvang 
kunt u flexibele uren bijkopen tegen het tarief van losse flexibele buitenschoolse opvang.



 
Code Versienummer Datum Pagina 

1.2-FOR-ADM 8 03-12-2020 3 van 3 

© De Kindergarage V.O.F. 

 

Losse flexibele buitenschoolse opvang 

 
Bij flexibele opvang kunt u maandelijks vooraf volgens een schema dat u het beste uit komt flexibele 
uren inzetten wanneer u dat wenst, op voorwaarde dat er plaats is in de groep. 
 

 Flexibele buitenschoolse opvang € 9,17 per uur 
 
Bij flexibele opvang worden alleen de door u gereserveerde uren na afloop van de maand bij u in 
rekening gebracht. 
 
Flexibele buitenschoolse opvang kan afgenomen worden in blokken. De tijden van deze blokken zijn: 
6.30 tot 8.30 uur, 11.30/11.45/12.00/12.15 tot 15.00 uur, 14.15/14.45/15.00 tot 18.30 uur.  
De tijden van de blokken zijn afhankelijk van de tijd dat de basisschool waarop uw kind zit sluit. 
Tevens kunt u flexibele opvang afnemen van minimaal 1 uur aansluitend aan een blok op woensdag- 
en/of vrijdagmiddag.  
In vakantieperioden is de minimale afname van de buitenschoolse opvang 2 uur per dag. 
 
U kunt flexibele opvang schriftelijk reserveren via de Bitcare app of door een reserveringsformulier in 
te vullen. Het formulier is te verkrijgen bij de balie/administratie van onze opvang of u kunt het 
downloaden via onze website: www.legarage-kinderopvang.nl. Reserveringen die via Bitcare zijn 
aangevraagd, hebben voorrang op papieren reserveringsformulieren. 
Let op: Bij flexibele opvang kan het voorkomen dat uw aanvraag niet gehonoreerd kan worden. 
 

VERKLARING EN ONDERTEKENING 

 
Voor de opzegging van onze overeenkomst geldt een wederzijdse opzegtermijn van één maand. Een 
opzegging dient schriftelijk te geschieden. 
 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor 
Kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Tevens geeft u door ondertekening van dit 
formulier aan op de hoogte te zijn van onze regelgeving, welke u in onze informatiegids terug kunt 
vinden. Deze documenten treft u op onze website www.legarage-kinderopvang.nl  en zijn ook op te 
vragen bij onze administratie. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50, hiervoor ontvangt u per e-mail een factuur. 
 
Indien u op de voorkant van dit inschrijfformulier uw rekeningnummer heeft genoteerd, incasseren wij 
het inschrijfgeld van € 12,50 éénmalig automatisch van uw rekeningnummer. 
 

Datum ondertekening  

Naam ouder / verzorger (1) Naam ouder / verzorger (2) 

  

Handtekening ouder / verzorger (1) Handtekening ouder / verzorger (2) 

 
 
 

 

 
 Kindercentrum Le Garage 

Ravelstraat 10-12 
4614 XD  Bergen op Zoom 
Telefoon: (0164) 85 54 85 

www.legarage-kinderopvang.nl 
info@legarage-kinderopvang.nl  
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