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(HER)INSCHRIJFFORMULIER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kind  .................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................. 

Geboortedatum  ........................... / ............................. / ....................................(dag / maand / jaar) 

Adres  .................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................. 

Telefoon vader   .................................................................................................................................. 

Telefoon moeder   .................................................................................................................................. 

Anders  .................................................................................................................................. 

Soort verzekering   .................................................................................................................................. 

Medicatie  .................................................................................................................................. 

Naam huisarts   .................................................................................................................................. 

Naam kinderarts   .................................................................................................................................. 

Evt. andere arts    .................................................................................................................................. 

Bijzonderheden   .................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................. 

Voeding  .................................................................................................................................. 

Wijze van vervoer   .................................................................................................................................. 

 
De ouders/verzorgers zijn op de hoogte van het formulier “voorwaarden, regelingen en afspraken” en 
gaan hiermee door het ondertekenen van dit formulier akkoord. 
 
De ouders/verzorgers dragen eenmalig SRD 200,- af, aan inschrijfgeld / materialengeld.  
 
De ouders/verzorgers zullen onderstaande maandelijkse bijdrage afdragen.  
(aankruisen wat van toepassing is) 

□ SRD 275,- □ SRD 300,- □ SRD 400,- □ SRD 500,- 

□ anders, namelijk SRD  ............................................... 

 
 
Datum:  .................   
 
Handtekening ouders/verzorgers Handtekening Anniecrèche 
 
 
 
 ..............................   .............................  
 
Bijlage: Formulier: ‘voorwaarden, regelingen en afspraken’ 
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FORMULIER  
VOORWAARDEN,  

REGELINGEN EN AFSPRAKEN 
 
 
 
 
 
 

De ouder/verzorger van:  ............................................................................................................................ 

 

Verklaren onderstaande voorwaarden, regelingen en afspraken te hebben gelezen en gaan door het 
ondertekenen hiermee akkoord:  
 

 We zetten ons samen met de Anniecrèche in voor de optimale ontwikkeling van het kind. 
 

 Voordat een kind kan worden geplaatst heeft er onderzoek en observatie plaatsgevonden naar 
het ontwikkelingsniveau en het gedrag van het kind en is er een intakegesprek geweest. 

 

 Op basis hiervan wordt het kind in een van de 4 groepen op het dagcentrum geplaatst welke de 
meeste mogelijkheden voor optimale ontwikkeling kan bieden. 

 

 Elk kind heeft een eigen communicatieschrift. Dit is bedoeld voor wederzijdse informatie 
uitwisseling (tussen de Anniecrèche en de ouder/verzorger) en het vermelden van eventuele 
bijzonderheden en/of vorderingen van het kind. De ouder/verzorger dient dit schrift dagelijks te 
lezen en hierin de bijzonderheden ten aanzien van de ontwikkeling van het kind te vermelden. 

 

 De ouder/verzorger ontvangt 1 keer per jaar een verslag met de ontwikkelingen van het kind.  
Als ouder/verzorger kunt u ook opgeroepen worden voor een bespreking of om mee te kijken in de 
groep of bij de therapie. Een ouder/verzorger kan ook zelf een gesprek aanvragen. 

 

 Door plaatsing op de Anniecrèche gaat u automatisch akkoord met verder diagnostisch 
onderzoek. Hiermee bedoelen we de afname van een psychologisch onderzoek, afname van  
diagnostische vragenlijst en eventuele andere testen. Adviezen voor verdere hulp, verwijzing 
worden in overleg met de ouders/verzorgers genomen. Een second opinion kan worden 
aangevraagd. 

 

 De Anniecrèche is een instelling waar kinderen van maandag tot en met vrijdag onderwijs 
ontvangen. De kinderen worden daarom dagelijks verwacht. Bij ziekte of andere reden(en) voor 
afwezigheid wordt dit bij de Anniecrèche gemeld. 

 

 De ouder/verzorger betaalt een maandelijkse financiële bijdrage voor het kind. Dit moet steeds 
aan het begin van elke maand vooruit betaald worden.  

 

 Tijdens feestdagen en schoolvakanties is de Anniecrèche gesloten; Echter dient het maandelijks 
bedrag over die periode wel (door) betaald te worden. Ook de maand september dient betaald te 
worden. 

 

 Het maandelijks bedrag voor het dagcentrum wordt aan het eind van het schooljaar (augustus) 
vastgesteld. 

 

 De ouder/verzorger kan het maandelijks verschuldigd bedrag contant of per bankovermaking 
betalen.  
o Via de Republic Bank kan dit op rekeningnummer: 0.127.866.874  

t.n.v.: Stichting Vroege Stimulatie Crèche.   
O.v.v. de naam van het kind. 

o Bij contante betaling wordt aan de ouders/verzorgers een kwitantie gegeven. Of wordt op de 
betaalkaart aangegeven dat u heeft betaald. Bij iedere betaling dient u deze kaart mee te 
geven. 
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 In de maandelijks financiële bijdrage zijn niet opgenomen de kosten voor therapie zoals 
bijvoorbeeld de logopedie, fysiotherapie en ergotherapie en/of de psychologische begeleiding die 
gegeven wordt aan het kind. Deze vallen gedeeltelijk onder de zorgverzekeringen. Hiervoor dient u  
garantiebrieven in te leveren. Bij het ontbreken van garantiebrieven zullen de kosten door de 
ouder/verzorger betaald worden. 

 

 De kosten voor therapie kunnen (gedeeltelijk) via een zorgverzekeraar vergoed worden, anders  
zullen deze als aparte kosten per sessie worden berekend. Ook nadat het maximaal aantal 
behandelingen verlopen is, zullen er kosten in rekening worden gebracht. Dit wordt in overleg met 
de ouder/verzorger geregeld. 

 

 De kosten voor vervoer moeten apart betaald worden aan de desbetreffende vervoerder. 
 

 De Anniecrèche neemt telefonisch contact met u op indien zich een ongeval voordoet of wanneer 
uw kind ziek wordt. U dient er voor te zorgen dat u bereikbaar bent. Indien telefoonnummers of 
adres veranderen geeft u dit dan door bij de administratie of via het communicatieschrift. 

 

 U kunt omcirkelen of u wel of geen bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s van uw kind.  
De foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter promotie van de Anniecrèche en/of voor hulpverlening aan de 
doelgroep in het algemeen. Bijvoorbeeld via onze website of Facebook pagina. 
 

Heeft WEL / GEEN bezwaar tegen het maken van foto’s.  
 
 

U dient nog het volgende in te leveren: 

□ Een kopie van het familieboekje 

□ Een kopie van de verzekeringskaart 

□ Een kopie van het vaccinatieboekje 

 
 
Betreft periode :   .................................................................................................................................. 

 
De Anniecrèche verklaart dat zij samen met de ouder/verzorger hun inzet willen geven om het kind te 
stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. 
 
 
 
  
 
Datum:  .................   
 
Handtekening ouder/verzorger Handtekening Anniecrèche 
 
 
 
 ..............................   .............................  
 
 


