
Inschrijfformulier 
Kinderopvanorganisatie Meppel  

De Kampen 2a 
7943 HE  Meppel 

Telefoon: (0522) 475 608 
Email: info@KOOMeppel.nl 

Internet: www.KOOMeppel.nl 

KvK nummer: 71121609 
IBAN: NL41RABO0147627109 

Datum ontvangst:                              (In te vullen door administratie) 
 

 

 

Gegevens kind 

Roepnaam  

Voorna(a)m(en)  

Achternaam  

(Verwachte) Geboortedatum  

Geslacht   □ Jongen   □ Meisje  

Burger Service Nummer  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

School / Groep (indien van toepassing)  

Gegevens ouder / verzorger  1                                                          

Voorletters, achternaam                                          □ de heer              □ mevrouw 

Roepnaam  

Geboortedatum  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Burger Service Nummer  

Telefoonnummer thuis / mobiel nr.  

Huisarts / telefoonnummer  

Email adres  

Telefoonnummer werkgever  

Naam werkgever / beroep  

Gegevens ouder / verzorger 2               
Voorletters, achternaam                                                                  □ de heer              □ mevrouw 

Roepnaam  

Geboortedatum  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Burger Service Nummer  

Telefoonnummer thuis / mobiel nr.  

Email adres  

Telefoonnummer werkgever  

Naam werkgever / beroep  

mailto:info@KOOMeppel.nl
http://www.koomeppel.nl/


 

Voor akkoord:      Plaats/Datum ……………………… 
 

Ouder / Verzorger 1      Ouder / Verzorger 2 

Gegevens factuur 

Email adres factuurverzending  

IBAN  

Tenaamstelling rekening  

Betalingswijze  □ Incasso  □ Betaling via bank / giro   

Indien u kiest voor automatisch incasso geeft u, door in het 
rechtervak uw handtekening te plaatsen, toestemming voor het 
incasseren van de maandelijkse opvangkosten. Deze worden rond 
de 21e van iedere maand van bovengenoemde rekening 
geïncasseerd. Wanneer u het niet eens bent met een geïncasseerd 
bedrag dan kunt u tot acht weken na incasso uw bank opdracht 
geven het bedrag te storneren.  

Handtekening voor akkoord incasso: 

Gegevens Opvang 

Gewenste ingangsdatum:  

 

Locatie:  □ KDV Het Kinderkasteel (Oosterboer) □ KC De Plataan (Centrum) 

 

Dagopvang *) 

 ochtend middag  Opvangpakket: 

Maandag □ □  Jaarpakket □ (opvang gedurende 52 weken per jaar) 

Dinsdag □ □  Schoolvakantiepakket □ (opvang gedurende 40 weken per jaar) 

Woensdag □ □  Optimaalpakket □   (opvang gedurende 48 weken per jaar) 

Donderdag □ □  Vakantiepakket □ (opvang gedurende 10 weken per jaar) 

Vrijdag □ □  *) De minimale afname is twee dagdelen                    

 

Buitenschoolse opvang  

BSO  voorschools naschools     

Maandag □ □     

Dinsdag □ □     

Woensdag □ □     

Donderdag □ □    

Vrijdag □ □    

 

Peuterspeelzaal (ochtend 08:30 – 12:30 uur)                                                                                                                                             *) De minimale afname is twee dagdelen 

KC De Plataan *)  KDV Het Kinderkasteel *)  

Maandagochtend         □ Maandagochtend □ 

Dinsdagochtend          □ Dinsdagochtend □ 

Woensdagochtend         □ Woensdagochtend □ 

Donderdagochtend □ Donderdagochtend □ 

Vrijdagochtend □ Vrijdagochtend □ 


