Postadres:
Maire de Gierstraat 2 ,
533 1 XH Kerkdriel,
0418-633424
info@peuterspeelzalen-maasdriel.nl

Inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens Peuter
Roepnaam
Achternaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Geboortedatum
Broertje / zusje van een eerder
ingeschreven peuter?
Staat ook ingeschreven bij een andere
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Ja, van

/ Nee*

Ja, bij

/ Nee*

BSN
Geslacht

Man / Vrouw *

Nationaliteit
Land van Herkomst / Spreektaal
Benodigde inentingen gehad

Ja / Nee *

Naam huisarts / telefoonnummer
Zijn er medische bijzonderheden?

Ja, nl

Opmerkingen
Gegevens ouder / verzorger (1)
Voornaam en achternaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoon 1
Telefoon 2
BSN
Nationaliteit
E-mail (facturen / nieuwsbrieven)
Opleiding
Beroep
*aub doorhalen wat niet van toepassing is

Vrouw

/ Nee

Gegevens ouder / verzorger (2)

Man

Voornaam en achternaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoon 1
BSN
Nationaliteit
E-mail
Opleiding
Beroep
Financiële gegevens

Betaalwijze is automatische incasso

Naam rekeninghouder
IBAN (rekeningnummer)
Speelzaal dagdelen

Voorkeur

Maandag

 ochtend  ochtend en middag

Donderdag

 ochtend  ochtend en middag

Vrijdag

 ochtend  ochtend en middag

*aub doorhalen wat niet van toepassing is

Privacy
Heeft u bezwaar tegen overleg met
consultatiebureau en basisschool

Ja / Nee *

Privacyregels
Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel heeft een SPM website met informatie en links en een facebookpagina per peuterspeelzaal. Naast het informatieve gedeelte willen wij sfeerimpressies van onze activiteiten laten zien zoals Sinterklaas,
Kerstmis, Carnaval etc. Dit houdt in dat we regelmatig foto's op de website en facebookpagina plaatsen.
In verband met de wet op de privacy hebben we de volgende privacyregels opgesteld:
a. Via het inschrijfformulier wordt aan de ouders / verzorgers kenbaar gemaakt dat de peuterspeelzaal
een website en facebookpagina heeft.
b. Op de website worden foto's geplaatst waarop kinderen en andere personen afgebeeld staan. De ouders kunnen bij de
leidsters schriftelijk aangeven dat ze bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto's van hun kind.
c. Van kinderen worden geen namen op de facebookpagina geplaatst. Er worden vooral werkjes en activiteiten geplaatst.
d. Er zullen geen compromitterende foto's worden geplaatst. Hiertoe zijn 2 of 3 beheerders per pagina benoemd om het
vierogen'-principe ook hier toe te passen.
e. Bij vermelding op de website en facebookpagina zullen geen privéadressen en telefoonnummers of e-mailadressen
van ouders / verzorgen of medewerkers worden vermeld.
f. Medewerkers van SPM mogen geen foto's of filmmateriaal maken voor hun privépagina of privédoeleinden.
g. Indien een betrokkene bij de speelzaal bezwaar maakt tegen het feit dat informatie over hem / haar of over zijn / haar
kinderen gepubliceerd is, zal de beheerder deze informatie op verzoek verwijderen.
h. Bij onze activiteiten en bijeenkomsten kan het zijn dat er wordt gefotografeerd. Deze beelden kunnen worden gebruikt in
(online) media zoals folders, brochures, website en facebook. Indien u hier bewaar tegen heeft, maakt dit dan schriftelijk
kenbaar aan de leidsters op de speelzaal of bij de administratie van SPM.
Met ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel.
Kinderen worden op de dag voor hun vierde verjaardag automatisch uitgeschreven. Dit geldt ook voor kinderen die in of
direct na een vakantie vier jaar worden. Voortijdige opzegging dient schriftelijk te gebeuren naar ons post- of e-mailadres.
Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
Deze inschrijving kan uitsluitend vergezeld van het ingevulde machtigingsformulier in behandeling worden genomen.

Datum:

Naam en handtekening ouder / verzorger

Datum:

Naam en handtekening - Bestuur SPM
M. van der Harst

Ondertekenden hebben kennisgenomen van het informatieboekje en de privacyregels van SPM met
betrekking tot de wederzijdse rechten en plichten.

*aub doorhalen wat niet van toepassing is

Postadres:
Maire de Gierstraat 2 ,
533 1 XH Kerkdriel,
0418-633424
info@peuterspeelzalen-maasdriel.nl

Machtigingsformulier

Beste ouder / verzorger,
Binnenkort komt uw peuter wekelijks bij ons op de peuterspeezaal spelen. Met de inschrijving van uw kind op de
peuterspeelzaal en de betaling van het inschrijfgeld bent u automatisch ingeschreven bij Stichting Peuterspeelzalen
Maasdriel locatie De Wigwam. Dit houdt in dat u contributie betaalt in de vorm van een maandelijkse ouderbijdrage
vanaf het moment van plaatsing.
Wij incasseren per jaar 40 weken, in de vakantie's betaald u geen ouderbijdrage.
Bij verhindering worden de contracturen gewoon in rekening gebracht.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en bedraagt :
Per 1 januari 2019
bij 1 ochtend per week
€ 29,75 per dagdeel
bij 1 middag per week
€ 21,25 per dagdeel
Vraag uw kinderopvangtoeslag aan bij de belasting of peuteropvangtoeslag bij de gemeente.
Met dit bedrag bekostigt de peuterspeelzaal onder andere de contactmomenten die de leidsters met u hebben
over uw kind in 10 - minutengesprekken.
De peuterspeelzaal gebruikt het systeem van machtigingen voor het innen van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage.
Wanneer u onderstaand stookje invult en inlevert op de peuterspeelzaal wordt eenmalig het inschrijfgeld en vervolgens
maandelijks de ouderbijdrage automatisch van uw rekening afgeschreven in de laatste week van de maand.
Wanneer wij niet hebben kunnen incasseren van de door u opgegeven rekening, wordt er bij de volgende factuur € 5,50
administratiekosten in rekening gebracht.
Uw kind is ingeschreven zodra u onderstaande machtiging getekend heb ingeleverd op de peuterspeelzaal.
Wij wensen uw kind veel plezier op de peuterspeelzaal.
Met vriendelijke groet,
Peter Lammers, penningmeester Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel
 .....................................................................................................................................................................................................

Doorlopende machtiging
Naam incassant:
Adres incassant:
Pc/Plaats incassant:
Incassant ID:
IBAN incassant:
Kenmerk machtiging:

S€PA
Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel
Maire de Gierstraat 2
5331 XH Kerkdriel
NL63ZZZ401560750000
NL 10 RABO 0144 6914 77
(later in te vullen door incassant)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens inschrijfgeld, ouderbijdragen en eventuele administratiekosten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel.
Bij openstaande facturen zijn wij genoodzaakt om een incasso bureau in te schakelen.

Naam peuter:
Geboortedatum peuter:
Naam rekeninghouder:
Adres rekeninghouder:
Pc/Plaats rekeninghouder:
IBAN (rekeningnummer):
Plaats en datum:
Handtekening:

