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MUTATIEFORMULIER DAGOPVANG - 2023 
 
 

Wij kunnen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen! 
 
Indien u de bestaande plaatsingsovereenkomst van uw kind wilt wijzigen, verzoeken wij u gebruik te 
maken van dit formulier. Voor de vermindering van dagdelen hanteren wij een opzegtermijn van één 
maand.  
 

Achternaam kind  

Roepnaam kind  

Geboortedatum  

Geplaatst in de groep  

 

Gewenste ingangsdatum 
van de wijziging 

(dag) (datum) (jaar) 

 
Indien u voorkeur heeft voor de plaatsing van uw kind in een andere groep dan kunt u dit hieronder 
aangeven: 
 

 

 Babygroep De Mini’s  0 – 11 maanden 

     Voorkeur na de babygroep:  Horizontale groepen 

  Verticale groep 

 Pré-dreumesgroep de Panda’s 12 – 23 maanden 

 Dreumesgroep de Eendjes 24 – 35 maanden 

 Peutergroep de Kadetten 36 – 47 maanden 

 Verticale groep de Limo’s 12 – 47 maanden 

 Verticale groep de Kevers 12 – 47 maanden 

 
 

 

  

  

 Baby-, dreumesgroep de Hummers  0 – 23 maanden 

  

 Dreumes-, peutergroep de Jaguars  24 – 47 maanden  
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Reguliere dagopvang 

Bij reguliere dagopvang worden de dagdelen vooraf vastgelegd en vinden wekelijks op hetzelfde 
dagdeel plaats.  
 
Hieronder kunt u met een X aangeven op welke vaste dagdelen u uw kind in de nieuwe situatie graag 
geplaatst ziet (Let op ! alle dagdelen waar u gebruik van wenst te maken aangeven). Aansluitend aan 
een regulier dagdeel kunt u van 06.30 – 07.30 uur ook vaste verlengde opvang afnemen. 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend 

07.30 – 13.00 uur 
     

Middag 

13.00 – 18.30 uur 
     

Verlengde 
opvang 

06.30 – 07.30 uur 

     

 
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 het gehele jaar, met uitzondering van 6 weken 

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 3 dagdelen reguliere dagopvang per week af te nemen.  
 
Bij afname van 1 of 2 dagdelen reguliere opvang per week kunt u flexibele uren bijkopen tegen het 
tarief van losse flexibele dagopvang. 
 

Losse flexibele dagopvang 

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 dagopvang   Le Garage € 10,76 per uur / De Limoezine € 11,83 per uur 

 

Bij flexibele opvang worden alleen de door u gereserveerde uren na afloop van de maand bij u in 
rekening gebracht. 
Flexibele dagopvang kan afgenomen worden tussen 6.30 - 18.30 uur met een minimale afname van 2 
uur per keer. Tevens kunt u flexibele verlengde opvang afnemen van 6.30 - 7.30 uur of minimaal 1 uur 
flexibele dagopvang aansluitend aan een regulier dagdeel. 
 
U kunt flexibele opvang online reserveren via de Bitcare app. 
 
Let op: Bij flexibele opvang kan het voorkomen dat uw aanvraag niet gehonoreerd kan worden. 
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VERLENGING VAN DE PLAATSING 

Indien u ook na de vierde verjaardag (gedurende de periode dat uw zoon/dochter nog niet naar de 
basisschool gaat) gebruik wenst te maken van de dagopvang, dan kunnen wij de plaats, indien de 
planning in de huidige groep dit toe laat, verlengen. 
 

 Verlenging van het huidige contract voor de dagopvang tot en met……………………………………. 
     Gelieve op de voorkant van dit formulier duidelijk aan te geven welke dagdelen u wenst te verlengen. 

 
 

Datum van indiening van dit formulier 
 

Naam ouder / verzorger 
 

Handtekening ouder / verzorger 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kindercentrum Le Garage 

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

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

De Limoezine 
Ravelstraat 69 

4614 XC  Bergen op Zoom 
Telefoon: (0164) 72 81 13 

www.limoezine.nl 
info@limoezine.nl 
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http://www.limoezine.nl/

