
Vergeet u niet de achterzijde van het formulier in te vullen. 

Kinderopvang GRUMPIE 
 

AANMELDINGSFORMULIER    Klantnummer:   

Buitenschoolse opvang   (Ontvangt u na aanmelding)  
  

 aanmelding BSO    

 

Gegevens Kind              :   Jongen/ Meisje   

Voornaam  :     Achternaam  :    

Adres   :    Postcode/Plaats: 

 

Geboorte datum :    Telefoonnummer:    

 

Verzekerd bij  : 

 
 

Gegevens Ouder(s)      

Naam   :     M V    

Naam Werkgever :     afdeling: 

Telefoonnummer werk :     Mobiel:06-

……………………... 

 

 

Naam   :     MV    

Naam Werkgever :     afdeling: 

Telefoonnummer werk :     mobiel :06-

……………………… 
 
De opvang kosten per maand gaan bij Kinderopvang & BSO Grumpie per automatische incasso 

 

Bent u al klant van Grumpie    ja  Klantnummer:  

 nee  

Naam  Basisschool :   

 

Kinderopvang & BSO Grumpie bied BSO inclusief schoolvakanties, opvang van 08.00-

18.00. 
*Exclusief Roostervrije dagen scholen* 

 

Gewenste opvang BSO   

Eerste voorkeur: 

Opvang   :Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

 Vrijdag 

Korte Middag 15.00-18.00 :         

Lange Middag 12.00-18.00 :         

Voorschoolse opvang :                            

 

Tweede  voorkeur: 

Opvang   :Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Korte Middag 15.00-18.00 :         

Lange Middag12.00-18.00 :         



Vergeet u niet de achterzijde van het formulier in te vullen. 

    
Kinderopvang Grumpie & BSO  hanteert voor de BSO een minimum van 2 korte middagen. 

  

 

Gewenste ingangsdatum:  

Maakt u nu gebruik van Buitenschoolse opvang  :ja   nee 

Heeft u een opzegtermijn    :ja, ………maand(en) nee 

 

 

Op welke wijze bent u met Kinderopvang & BSO Grumpie in contact gekomen? 

 

        

Hier kunt u overige informatie invullen dat van toepassing is op de te bieden opvang, 
 

 
  

 

Voorwaarde n 

 

Na uw aanmelding ontvangt u:  

- een aanbieding (in tweevoud) 

- algemene voorwaarden 

 

U ontvangt ongeveer 2 maanden voor de datum van plaatsing van uw kind; 

Plaatsingsovereenkomst  (in tweevoud) 

offerte (aanvraag kinderopvangtoeslag) 

Wij brengen eenmalig 20-, euro  inschrijfkosten in rekening. (Dit geld alleen voor nieuwe 

klanten) 

  

Indien wij u niet direct een plaats kunnen bieden, wordt de aanmelding op een wachtlijst 

geplaatst. 

Hier ontvangt u altijd eerst bericht over. 

 Indien er sprake is van een wachtlijst heeft een aanmelding voor een tweede kind altijd 

voorrang. 

 

Het formulier kunt u retourneren naar;  

Kinderopvang & BSO Grumpie 

Steentijdsingel 53 

2496 SG Den Haag 

070-3191300 

  

Afgeven mag natuurlijk ook 

 

 

Akkoord Ouder(s)/ Verzorger(s)  

 

 

 

Datum   Plaats    Handtekening 

 

 


