
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie:      Kindcentrum  …………………………………………………………………………………………………………… 

Voorkeur ingangsdatum: ……………………………………………………………………………………………………….…. 

 

Opvangwens :  

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

07.30 – 18.00      

NB voor openingstijden van de desbetreffende locatie zie onze website 

 

Soort contract:  40 weken  52 weken  

 

Gegevens kind: 

Voornaam    :…………………………………………………........................  geslacht:…………………. 

Achternaam   :…………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum (verwacht):…………………………………………..….  geboorteland:.………………………………….. 

BSN   :…………………………………………………………………………………………………………. 

Huisarts   :……………………………………………….…..tel.nr:................................................. 

 

Gegevens ouder/verzorger 1   

Naam en voorletters   : …………………………………………………………..…………………………………………… 

Geboortedatum   : ……………………………………………... geboorteland:………..………………………. 

Adres   : …………………………………………………………………………………………..…………… 

Postcode en woonplaats  : …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer   : ……………………………………06-………..………………………………………………….. 

Telefoonnummer werk   :……………………………………noodnummer:…………………………………………… 

E-mail   :………………………………………………………………………………………………………. 

BSN   : ………………………………………… relatie tot het kind: …………………………… 

Godsdienst   :………………………………………….burgerlijke staat:………………………………….. 

 

Gegevens ouder/verzorger 2   

Naam en voorletters   : …………………………………………………………..…………………………………………… 

Geboortedatum   : ……………………………………………... geboorteland:………..………………………. 

Adres   : …………………………………………………………………………………………..…………… 

Postcode en woonplaats  : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inschrijfformulier Kinderdagopvang 
 



  

 

Telefoonnummer   : ……………………………………06-………..………………………………………………….. 

Telefoonnummer werk   :………………………………………noodnummer:………………………………………… 

E-mail   :…………………………………………………………………………………………………………. 

BSN   : ………………………………………… relatie tot het kind: ……………………………… 

Godsdienst   :…………………………………………. burgerlijke staat:………………………………….. 

 

Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens  
 
Dit formulier is bedoeld om aan te geven welke (bijzondere) persoonsgegevens noodzakelijk 

zijn voor het uitvoeren van en het maken van een goede koppeling tussen opvang, 

onderwijs en BSO op ons kindcentrum. 
 

U geeft hierbij toestemming aan Kindcentrum De Branding voor het onderling uitwisselen 

van de volgende gegevens:  

 

A. Contactgegevens:  

 

naam  

adres  

postcode en woonplaats, telefoon en email  

 

B. Bijzondere persoonsgegevens:  

 

Bijzondere persoonsgegevens zijn b.v. gegevens over iemands ras of etnische afkomst, 

godsdienst of levensovertuiging, genetische of biometrische gegevens met oog op unieke 

identificatie of gezondheid. Wij mogen deze persoonsgegevens alleen verwerken als u 

daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. In het kader van een goede samenwerking 

tussen opvang, onderwijs en BSO kunnen gegevens over gezondheid, gedrag of sociale 

achtergrond wenselijk zijn. Deze gegevens worden alleen gedeeld indien de noodzaak 

daartoe bestaat en het in het belang is van uw kind(eren). 

 

C. Andere voor het uitvoeren van een goede begeleiding noodzakelijke 

gegevens:  

(door uzelf in te vullen) 

 

 

 

 

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Kindcentrum De Branding 

voor het verwerken van de hiervoor vermelde (bijzondere) persoonsgegevens voor het 

uitvoeren en het maken van een goede koppeling tussen opvang, onderwijs en BSO. De 

gegevens zullen vertrouwelijk worden gebruikt in overeenstemming met de 

privacyverklaring van Protestants Christelijke Organisatie voor Onderwijs en Opvang 

Gelderse Vallei, waar Kindcentrum De Branding deel van uit maakt.  

 

 

Voor akkoord d.d.:  

 

Naam  

Handtekening 



  

 

 

 

 

Kinderdagopvanglocaties 
Kindcentrum De Spreng – Hoevelaken  Kindcentrum De Spreng - Barneveld 

Van Dedemlaan 4    Van Houtenlaan 3 

3871 TD Hoevelaken    3771 CT Barneveld  

       

Kindcentrum De Koningslinde   Kindcentrum Koningin Juliana 

Larixlaan 86      Ekris 25   

3862 EV Nijkerk     3931PT Woudenberg 

 

Kindcentrum Veller 

Tusolaan 4 

3772 WP Barneveld 

 

 

U kunt het inschrijfformulier ingevuld opsturen naar, of afgeven bij de betrokken kindplanner: 

 

Locatie in Nijkerk:  

Kindplanning Nijkerk 

t.a.v. Henriëtte Mulder  

Larixlaan 8  

3862 EV Nijkerk 

06-57447187 

kindplanning.nijkerk@pcogv.nl 

 

Locaties in Hoevelaken en Woudenberg: 

Kindplanning Hoevelaken 

t.a.v. Carla Dokter 

Van Dedemlaan 4 

3871 TD Hoevelaken 

06-54394472 

kindplanning.hoevelaken@pcogv.nl 

 

Locatie in Barneveld: 

Kindplanning Barneveld 

t.a.v. Heleen Tissen 

Van Houtenlaan 3 

3771 CT Barneveld 

06-13565308 

kindplanning.barneveld@pcogv.nl 
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