Intakeformulier KDV La Luna
Naam:

KDV La Luna

Adres:

Nieuwstraat 6

Eigenaresse: Simône Meen-Visscchedijk
Leidsters:

Elsa, Elfriede, Debbie, Lisette, Miranda en Simône

Gegevens Kind
Achternaam
Voornaam(en)
Roepnaam
Jongen / Meisje
Geslacht / Geb. Dat.
Adres/ nummer
Postcode/Woonplaats
BSN nummer
Tel. Overdag bereikb.
Huisarts/Telefoonnr.
Tandarts/Telefoonnr.
Polisnr. zorgverzekering

Dag
Gewenst (Dag)deel

Maandag
Ochtend

Middag

Dinsdag
Ochtend

Medische gegevens van het kind
Laat U uw kind inenten tegen ziektes?
Welke kinderziektes heeft uw kind gehad?

Heeft uw kind een allergie?
Zijn er bijzonderheden wat betreft
Voeding?
Zijn er bijzonderheden wat betreft
Slapen?
Zijn er nog andere bijzonderheden?
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Middag

Woensdag
Ochtend

Middag

Donderdag
Ochtend

Middag

Vrijdag
Ochtend

Middag
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Gegevens ouders/verzorgers
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Adres/nummer
Postcode/Woonplaats
BSN nummer(belangrijk)
Telefoon thuis
Mobiele telefoon
E-mail adres
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Beroep
Naam Werkgever/Bedrijf
Adres bedrijf
Telefoon bedrijf

Waarschuwen bij noodopvang/bijzonderheden
Noodopvang 1
Noodopvang 2
Noodopvang 3

Naam

Telefoon

Gezinssamenstelling
Aantal broertjes en zusjes
Rangorde in het gezin
In geval van echtscheiding:
 Wie heeft de zorg voor het kind?
 Heeft het kind contact met beide
ouders?

……broertjes en ……zusjes
Oudste / middelste / jongste

Afspraken
Mijn kind mag onder onze begeleiding het terrein van La
Luna verlaten
Ik verleen toestemming voor het maken van interne foto
en/of filmopname van het kind t.b.v. www.kdvlaluna met
eigen inlogcode, waarbij ouders alleen kunnen inloggen.
Ik verleen toestemming voor het maken van foto’s en/of
video opnames voor extern gebruik.
Bijvoorbeeld voor website, plaatselijke krant etc.
Zijn er nog overige belangrijke zaken die wij bij La Luna
moeten weten, of rekening mee moeten houden?
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Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
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(Betalings)voorwaarden per oktober 2010











Er wordt achteraf na elke maand gefactureerd en betalingen dienen 14 dagen na
factuurdatum overgemaakt te zijn.
Alle geplande dagen zullen worden berekend, minus een week zomervakantie en een week
kerstvakantie waarvan KDV La Luna de data bepaald. Deze twee weken zijn wij gesloten en
informeren U tijdig middels de nieuwsbrief en website over deze data. De verplichte vrije
dagen zoals Hemelvaart, Koninginnedag en 2de paasdag worden door ons automatisch
gedebiteerd.
U ontvangt de nota in de eerste week van de maand, en dient deze binnen twee weken na
factuurdatum te voldoen. De dagdelen die niet genoten zijn en onder onze voorwaarden
vallen worden op de factuur gecrediteerd.
Uw kind kan per kalenderjaar twee weken verlof opnemen buiten de kerst/zomervakantie
die KDV La Luna gesloten is, mits deze verlofdagen twee weken schriftelijk of per mail van te
voren zijn opgegeven. Een week verlof op aanvraag is het aantal dagdelen waarvoor uw kind
per week is ingeschreven. Deze dagdelen zullen dan gecrediteerd worden met uw factuur.
Bij ziekte zal er normaal gedebiteerd worden, hiervan is dus geen teruggave mogelijk.
Betalingen en contract gaan door tot vervroegde tweemaandelijkse opzegging of wanneer
uw kind naar het basisonderwijs gaat.
Indien men in gebreke van betalingen blijft kan KDV La Luna de toegang van uw kind
weigeren.
Verder gelden alle regels vermeld bij het ministerie OCW (onderwijs cultuur wetenschap)
deze zijn te vinden bij www.minocw.nl.

Hierbij verklaar ik de voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord ga:

Datum

………………………………….

Naam ouder:

Naam eigenaresse La Luna:

…………………………………………….

S.M.S. Meen-Visschedijk

Handtekening ouder:

Handtekening eigenaresse:

………………………………………………

…………………………………………

3

