Hartelijk dank voor uw inschrijving voor één van onze speelzalen.
U kunt uw kind inschrijven vanaf de leeftijd van 18 maanden.
Wij vragen u onderstaand inschrijfformulier in te vullen, uit te printen en schriftelijk ondertekend op te sturen naar:
Administratie Peuterspeelzalen MeanderOmnium
Wijkcentrum De Koppeling
De Clomp 1904
3704 KS Zeist

Peuterspeelzaal en voorschool (geef hieronder uw voorkeur aan, dit kan voor slechts één peuterspeelzaal)
Ienie Mienie (peuterspeelzaal en voorschool)
Laan van Vollenhove 1014, Zeist

De Stampertjes 1 (peuterspeelzaal)
De Clomp 1904, Zeist

Op Dreef (voorschool)
Laan van Vollenhove 1457, Zeist

De Stampertjes 2 (voorschool)
De Clomp 1904, Zeist

De Kameleon (voorschool)
Gerrit Jan van der Veenlaan 2, Zeist

De Zwaluw (peuterspeelzaal en voorschool)
Noordweg 93A, Zeist

De Torteltuin (voorschool)
De Clomp 1904, Zeist

’t Lokomotiefje (peuterspeelzaal)
Schroeder van der Kolklaan 1, Den Dolder

Voorkeur dagdeel/dagdelen (behalve op voorscholen):

Peuterspeelzaal of voorschool?
Wij vragen u dit inschrijfformulier (ook de achterkant) volledig in te vullen en schriftelijk te ondertekenen. Uw
inschrijving, met name de opleidingsgegevens van beide ouders, zijn erg belangrijk. Uit deze gegevens kan blijken of uw
kind mogelijk in aanmerking komt voor een voorschool. U krijgt schriftelijk bericht op welke wachtlijst uw kind geplaatst
is. Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de administratie.
Is uw kind geplaatst op een voorschool dan verwachten we dat u deelneemt aan VVE-thuis vanaf het moment dat uw
kind 3 jaar is.

Gegevens kind
Roepnaam:

jongen

Achternaam:

meisje

Geboortedatum:

Naam huisarts:

Telefoonnummer huisarts:

Burgerservicenummer kind:

Heeft uw kind de reguliere inentingen (DKTP, BMR)
ontvangen:
ja
nee

Plaatsing gewenst per:

Administratie Peuterspeelzalen MeanderOmnium
Telefoon: (030) 267 77 83
E-mail: peuterspeelzaal@meanderomnium.nl

Gegevens ouders/verzorgers
Burgerlijke staat ouders/verzorgers:

Gehuwd/Geregistreerd partnerschap

Ouder/verzorger 1 (tevens contactpersoon)
moeder

vader

anders,

Samenwonend

Ouder/verzorger 2
moeder

vader

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Postcode en woonplaats:

Telefoon thuis:

Mobiel:

Mobiel:

E-mailadres:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Geboorteland:

Geboorteland:

Huidig beroep/functie:

Huidig beroep/functie:

Hoogst genoten onderwijs:

Hoogst genoten onderwijs:

VMBO

HAVO/VWO/MBO of hoger
Anders, nl.

In welk land:
Diploma/getuigschrift:

anders,

Telefoon thuis:

E-mailadres:

Basisonderwijs

Alleenstaand

Basisonderwijs

HAVO/VWO/MBO of hoger

VMBO

Anders, nl.

In welk land:

ja

Geen diploma/getuigschrift, maar wel
dit hoogste onderwijs gevolgd.

nee

Diploma/getuigschrift:

(aantal) jaar

Geen diploma/getuigschrift, maar wel
dit hoogste onderwijs gevolgd.

Burgerservicenummer:
Uw bankrekeningnummer (IBAN = 18 tekens):

ja

nee
(aantal) jaar

Burgerservicenummer:

Naam rekeninghouder:
Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Wij werken samen met de gemeente Zeist en ondersteunen het VVE-convenant.
Zodra het inschrijfgeld is voldaan is uw kind op de wachtlijst geplaatst.
De peuterspeelzaalleidster neemt contact met u op zodra uw kind geplaatst kan worden.
Ondergetekenden:
 verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld;
 gaan ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd;
 geven toestemming voor eventueel professioneel overleg en monitoring;
 machtigen MeanderOmnium om eenmalig € 5,- inschrijfgeld te incasseren en, na plaatsing, de maandelijkse factuur.

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

Datum:
Naam incassant:
Stichting MeanderOmnium
Adres incassant:
Laan van Vollenhove 1014
Postcode incassant:
3706 AH
Woonplaats incassant:
Zeist
Land incassant:
Nederland
Incassant ID:
NL92ZZZ302165240000
IBAN incassant:
NL86 RABO 0435 1439 99
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting MeanderOmnium om doorlopende incasso opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag af te schrijven van uw rekening
overeenkomstig de opdracht van stichting MeanderOmnium. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

