
CONTRACT 2023          K.O. De Kaboutertjes 
Gelieve de plaatsingsovereenkomst volledig in te vullen en in te leveren voordat de eerste keer opvang in 2023 plaats vindt 
KIND GEGEVENS 

NAAM    : 

VOORNAAM    : 

ADRES    : 

POSTCODE EN WOONPLAATS : 

NATIONALITEIT   : 

GEB. DATUM   : 

BSN     : 

TEL. THUIS    : 

TEL. MOEDER   : 

TEL. VADER    : 

E-MAIL    : 
OPVANGSOORT   :Kinderdagopvang 

OPVANG LOCATIE   :Kinderopvang de Kaboutertjes, LRK nummer: 322916926 
BENODIGDE OPVANG . Bij flex opvang graag een indicatie hoe vaak er opvang nodig is. Bij flexibele opvang gaan we er vanuit dat uw kindje minimaal 1 keer in de 6 

weken op die dag komt. (zomervakantie en zwangerschap tellen hierbij niet mee) Indien dit niet het geval is kunnen wij geen plekje reserveren voor uw kindje. 

 Volledig flexibel (€ 9.94) Wij kunnen de dagen doorrooster 

zodat u enkel hoeft af te melden wanneer uw kind niet komt, 

Zet in dat geval een ‘ja’ bij doorroosteren achter de 

betreffende dag. Indien de dagen elke keer opnieuw 

opgegeven worden graag een ‘nee’ bij doorroosteren 

Aantal uren per week 

vast:  

(52 week) (€ 9.65) 

Dagen en uren vast 

(52 week) (€ 9.21) 

 Geef per dag de tijden 

aan die maximaal 

gewenst zijn 

    van:                  tot: 

Doorrooster  Schoolvakanties j/n Geef per dag de tijden 

aan die maximaal 

gewenst zijn 

    van:                  tot: 

Geef de exacte de 

gewenste dagen en 

tijden  aan 

   van:             tot:                                   

Maandag         

Dinsdag         

Woensdag         

Donderdag         

Vrijdag         

STARTDATUM   :     -     -2023  

EINDDATUM   :     -     -2023 (einddatum is maximaal 31-12-2023) 

AANTAL UREN in 2023  : 

KOSTEN in 2023   : 

UUR TARIEF (2023) :€ 9.94 (volledig flexibel), 9.65 (52 weken hetzelfde aantal uur), 9.21 

(52 weken dezelfde dagen en uren ) 
Tijdens rustige dagen en aan het begin en einde van de dag kunnen groepen samen gevoegd worden (is de vaste stamgroep van uw kind KO2 dan is de tweede 

stamgroep KO1 en andersom, is de vaste stamgroep KO3 dan is KO4 de tweede stamgroep en andersom).U kind kan naar de 2+ groep bij het bereiken van 2 jaar. 

Om te wennen aan deze groep gaan ze eerst s ’morgens naar de 2+ en s ’middags nog naar de 0-2 groep (vaste stamgroep is dan de eigen 0-2 groep en de vaste 2+ 

groep wordt de tweede stamgroep (KO3 of KO4) tot ze volledig overgaan, dan wordt KO4 de tweede stamgroep van KO3 en andersom. Ook bij te late opvang 

aanvragen kan het voorkomen dat wij uw kind alleen nog kunnen plaatsen in de tweede stamgroep. Met ondertekening van dit contract geeft u toestemming dat het 
geen probleem is dat uw kind in 2 stamgroepen kan worden opgevangen. 

 
Wij plaatsen regelmatig foto’s van kinderen mbt activiteiten, knutselwerkjes of uitstapjes op onze site, facebookpagina, app-

contact, nieuwsbrief of reclame. Om dit te kunnen doen hebben wij uw toestemming nodig. Zou u dit willen aangeven: Ik heb 

wel/geen bezwaar voor het gebruik van foto’s voor aangegeven doeleinden. 

 

Gegevens vraagouder (diegene die de k.o. toeslag ontvangt) 

Volledige naam    : 

BSN      : 

Geboortedatum   : 

 
Alle overige informatie behorende bij dit contract en te vinden op de site www.kinderopvangoldambt.nl is mij bekend, en ga 

tevens akkoord met de algemene voorwaarden en bepalingen van Kinderopvang Oldambt  

 

Datum:                      Datum: 

Handtekening ouder/verzorger (indien mogelijk beide ouders):                             Handtekening Kinderopvang Oldambt

  


