
      Inschrijfformulier ouder/verzorger 
 
Met dit formulier schrijft u zich in als ouder/verzorger die op zoek is naar  
kinderopvang via KidsCentral. Inschrijven is bij KidsCentral gratis.  
Nadat uw ingevulde Inschrijfformulier bij ons binnen is, plannen we een  
kennismakingsbezoek in. Daarna zoeken we de meest passende kinderopvang voor u.  
Indien u in deze fase uw inschrijving intrekt, berekenen we u annuleringskosten van € 35,00. 
 
Gegevens moeder/verzorger 
Voorletters + roepnaam.………………………………………………………………………………… 
Meisjesnaam.…………………………………………………………………………………………………. 
Achternaam (indien gehuwd)…………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer thuis:………………Telefoonnummer werk:…………………………….. 
Telefoonnummer (mobiel)…………………………………………. 
Geboortedatum:………………………….Beroep:……………………………………………………… 
 
Gegevens vader/verzorger 
Voorletters + roepnaam.…………………………………………………………………………………. 
Achternaam……………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer thuis:………………Telefoonnummer werk:…………………………….. 
Telefoonnummer (mobiel)…………………………………………. 
Geboortedatum:………………………….Beroep:……………………………………………………… 
 
Adresgegevens: 
Straat…………………………………………………………………….……….Huisnummer………….. 
Postcode………………………Plaats………………………………………….………….…………………. 
E-mailadres(moeder)………………………………………………………………………….…………… 
 
Burgerlijke staat: 
0 gehuwd   0 samenwonend  0 alleenstaand 
 
Bent u een bepaalde levensovertuiging toegedaan waarvan u wilt dat wij daarmee rekening houden? 
O ja, nl……………………………………………………………….  O nee 
 
Gegevens kind(eren) 

 kind 1 kind 2 kind 3 kind 4 

Voornaam                          j/m                                         j/m                                         j/m                                         j/m                

Achternaam     

Geboortedatum     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voor welke dagen / tijden zoekt u opvang? (ook buiten kantoortijden mogelijk) 

Dag Dagopvang van/tot Voorschools Tussenschools Naschools 

maandag     

dinsdag     

woensdag     

donderdag     

vrijdag     

zaterdag     

zondag     

Indien u op wisselende tijden opvang zoekt, graag zo compleet mogelijk aangeven. 
 
Vanaf welke datum wilt u een beroep doen op kinderopvang? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kruis aan welke opvangvorm u zoekt (zie folder of site voor uitleg): 
O gastouderopvang 
O gastouderopvang-aan-huis (nanny’s) 
O een combinatie, nl:………………………………………………………………. 
O geen voorkeur 
 
In welke plaats(en)¹ mag/moet de gastouder woonachtig zijn? 
O alléén in……………………………………………………………………………….. 
O bij voorkeur in……………………………………….……………………………… 
O mag eventueel ook in……………………………….………………………….. 
¹of wijken (van grote steden) 
 
Heeft u al een gastouder of nanny?  Ja/nee 
Naam……………………………………………………………………………………….. 
Woonplaats………………………………………………………………………………. 
 
Indien van toepassing: naar welke school gaat het kind of gaan de kinderen? 
…………………………………………………………………………………………………. 
Ruimte voor aandachtspunten of bijzonderheden:..…………………. 
………………………………………………………………….……………………………... 
Met welke woorden is uw manier van opvoeden samen te vatten? 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
Wet op de Privacy: 
Wanneer u dit formulier ondertekent, mag KidsCentral uw gegevens in de database 
registreren. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden waarvoor het is 
bedoeld. U heeft het Privacyreglement gelezen en gaat daarmee akkoord. 
 
Ondertekening 
Handtekening ouder/verzorger:……………………………………… 
Datum: 
 


