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Inschrijfformulier 
Inschrijfdatum:        Kinderopvang Krakeel 

Gewenste opvangvorm 
! vaste opvang 
! flexibele opvang (BSO) 
! weekend/nacht opvang 
! anders nl………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Gegevens ouder(s) 
Naam   : …………………………………………………………………………………………………………………m/v 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nationaliteit  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
BSN nummer : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gehuwd/ongehuwd : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres   : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Woonplaats  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoon  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
GSM nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mailadres  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Factuur per  : …………………………………………………………………………………………..e-mail/per post 
 

Aankruisen wat van toepassing is: 
! Ouder (moeder) werkt bij bedrijf/instelling ………………………………………………………………………... 
! Ouder werkt (vader) bij bedrijf/instelling ……………………………………………………………………………. 
! Ouder studeert …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Betaalt de gemeente/UWV mee aan de kosten voor de Kinderopvang?              Ja/Nee* 
Heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren? (AVP)             Ja/Nee* 
 
*Kopie polisblad meesturen 
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Gegevens kind(eren) voor kinderopvang Krakeel 
Als uw kind nog niet is geboren graag “baby” invullen en de vermoedelijke geboorte-
datum. 
 
Kind 1 
Naam   : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
School   : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
BSN nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kind 2 
Naam   : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
School   : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
BSN nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kind 3 
Naam   : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
School   : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
BSN nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kind 4 
Naam   : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
School   : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
BSN nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gewenste opvang 
Gewenste ingangsdatum Kinderopvang Krakeel: ……………………………………………………..2019/2020 
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Opvangdagen en tijden 
Graag in de onderstaande tabel invullen de dagen en tijden waarop de opvang gewenst is. 
 
 1ste kind 2de kind 3de kind 4de kind 

 van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 

Maandag         

Dinsdag         

Woensdag         

Donderdag         

Vrijdag         

Zaterdag         

Zondag         

 
Geschatte aantal benodigde uren kinderopvang op jaarbasis bij kind 1: ………………………………………….uur 
Geschatte aantal benodigde uren kinderopvang op jaarbasis bij kind 2: …………………………………………uur 
Geschatte aantal benodigde uren kinderopvang op jaarbasis bij kind 3: …………………………………………uur 
Geschatte aantal benodigde uren kinderopvang op jaarbasis bij kind 4: …………………………………………uur 

 
Ondertekenen 
Plaats   : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Datum   : ………………………………………………………………………………………………………………2019/2020 
 
Handtekening ouder : ………………………………………………………………………………………………………………………………
   : mw./dhr. ……………………………………………………………….………………………………………(naam) 

Dit inschrijfformulier kunt u ook opsturen naar: 
Kinderopvang Krakeel, t.a.v. Miranda van den Berg,  Hollandscheveldse Opgaande 59, 7913 VB 
Hollandscheveld, email: info@kinderopvangkrakeel.nl
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Noodnummers 
Persoonlijke gegevens 
Naam kind(eren)  :………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum  : …………………………………………………………………………………………………………. 
Verzekert bij   : ……………………………………….  Polisnummer : ………................................ 
 

Eerste noodnummer 
Naam    : …………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon (vast)  : …………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon (mobiel)  : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tweede noodnummer 
Naam    : …………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon (vast)  : …………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon (mobiel)  : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Huisarts 
Naam    : …………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon    : …………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon    : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tandarts 
Naam    : …………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon    : …………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon    : …………………………………………………………………………………………………………. 
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Onderwerp: schriftelijke toestemming extra opvang/ruildag in andere stamgroep   
  
Beste ouders en/of verzorgers,   
  
Ieder kind maakt deel uit van een vaste stamgroep. Soms komt het voor dat u als ouders een extra dag(-
deel) wilt afnemen of een ruildag buiten de vaste uren om. Omdat wij een dienstverlenende houding 
nastreven, is dit in de meeste gevallen mogelijk. Vanaf 1 januari 2013 zijn de wettelijke regels voor 
incidenteel- of structureel afnemen van een extra dag(-deel)/ruildag in de opvang veranderd.   
 

Wanneer we uw kind bij extra opvang/ruildag alleen kunnen opvangen buiten zijn/haar eigen stamgroep, dan 
mogen we dit alleen doen met uw schriftelijke toestemming. De GGD zal op deze nieuwe regel controleren. 
Geen toestemming, geen opvang!  
Toestemming wordt vereist van ouders waarvan hun kind(eren) reguliere (vaste) opvangdagen afnemen.  
Indien u een flexcontract heeft, dan hoeft u géén schriftelijke toestemming te geven, want dan is het is al 
contractueel vastgelegd.  
 

Mochten er nog vragen over bovenstaande zijn, dan hoor ik dat graag van u. Alvast bedankt voor het 
invullen.  
 
Met vriendelijke groet,   
 

Miranda van den Berg 
Eigenaresse Kinderopvang Krakeel   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Toestemmingsformulier ruil-/extra dag kinderopvang andere stamgroep  
Naam kind(eren)         : .............................................................................., groep : Hollandscheveld/’t centrum/ BSO 
  
Datum gewenste ruildag(-en) : ............................................................................................................... dagdeel/hele dag 
op locatie Hollandscheveld/’t centrum/ BSO 
  
Doordat er op de betreffende ruildag geen opvangplaats meer is op de stamgroep en ouders toch 
kinderopvang wensen, geven ouders hierbij hun toestemming hun kind(eren) de ruildag op een andere groep 
dan de eigen stamgroep te plaatsen.   
  
NB.  
Mocht er door een afmelding op de eigen stamgroep toch een opvangplek vrijkomen, dan wordt het kind  
alsnog op de eigen stamgroep opgevangen.   
  
naam ouders: …………………….…………….. datum: ……………2019/2020 handtekening ouder-(s)  : ....................................... 

Dit formulier graag inleveren bij de pedagogisch medewerker van uw zoon en/of dochter! 
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Toestemmingsformulier toediening medicatie 

Naam ouder/verzorger  : ……………………………………………………………………………………………… 
Naam kind    : ……………………………………………………………………………………………… 
Naam pedagogisch medewerker : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Bovengenoemde ouder/verzorger geeft middels dit formulier toestemming om zijn of 
haar kind tijdens de opvang het hierna genoemde medicijn toe te dienen. 
 

Naam medicijn     : ……………………………………………………………………………….... 
Het medicijn wordt verstrekt op   : ◊ arts 
voorschrift van       ◊ apotheek 
         ◊ ouder 
Het medicijn dient te worden gegeven  : van ……………………………………….….tot ……………………………….. 
Dosering     : …………………………………………………………………………….……………. 
Tijdstip     : …………………………………………………………………………………………. 
Wijze van toedienen    : ◊ via de mond 
         ◊ het oog 
        ◊ via de anus 
         ◊ het oor 
        ◊ de neus 
         ◊ de huid 

  ◊ anders nl. ………………………………………………………………..…. 
Bijzonderheden    : …………………………………………………………………………..…………….. 
(bijv. 2 uur na de maaltijd of   ……………………………………………………………………………………………. 
niet i.c.m. melkproducten)   …………………………………………………………………………………….......... 
 
De ouder/verzorger is bekend met de werking van het medicijn op zijn of haar kind. De pedagogisch medewerker 
heeft de houdbaarheidsdatum van het medicijn gecontroleerd en is niet aansprakelijk voor de eventuele 
bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van het door de pedagogisch medewerker toegediende medicijn. 
         

Voor akkoord, 
Datum      Plaats, 
……………………………………………………………… Hollandscheveld 
Handtekening ouder/verzorger  Handtekening pedagogisch medewerker 
 
……………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………… 
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Verklaring “Afwijkende slaaphouding” 

Gegevens ouder/verzorger(s) 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ……………………………………….………  m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres   : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gegevens kind 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ………………………………..……………… m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vanwege veiligheidsvoorschriften en ter voorkoming van wiegendood worden kinderen 
jonger dan één jaar op de rug in bed te slapen gelegd. Indien je als ouder redenen hebt 
om uw zoon en/of dochter in een andere slaaphouding in bed te leggen, moet je dit 
middels dit formulier schriftelijk bevestigen. 
 
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind: 
(aankruisen wat van toepassing is) 

o Op de buik- of zijligging te laten slapen 
o Op de buik- of zijligging te laten slapen als hij/zij zichzelf op de buik gedraaid 

heeft. 
o In te bakeren volgens de besproken procedure 

 
Ondertekening door ouder: 
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Handtekening: ………………………………………… Datum: ………………………………………………………………………….. 
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Verklaring “Buiten slapen” 

Gegevens ouder/verzorger(s) 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ……………………………………….………  m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres   : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gegevens kind 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ………………………………..……………… m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vanwege veiligheidsvoorschriften en ter voorkoming van wiegendood worden kinderen 
jonger dan één jaar op de rug in bed te slapen gelegd. Indien je als ouder redenen hebt 
om uw zoon en/of dochter in een andere slaaphouding in bed te leggen, moet je dit 
middels een toestemmingformulier afwijkende slaaphouding schriftelijk bevestigen. 
 
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind: 
(aankruisen wat van toepassing is) 

o Buiten te laten slapen in een gecertificeerd bed. 
 

 
Ondertekening door ouder: 
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Handtekening: ………………………………………… Datum: ………………………………………………………………………….. 
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Verklaring “Buiten slapen” 

Gegevens ouder/verzorger(s) 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ……………………………………….………  m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres   : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gegevens kind 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ………………………………..……………… m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vanwege veiligheidsvoorschriften en ter voorkoming van wiegendood worden kinderen 
jonger dan één jaar op de rug in bed te slapen gelegd. Indien je als ouder redenen hebt 
om uw zoon en/of dochter in een andere slaaphouding in bed te leggen, moet je dit 
middels een toestemmingformulier afwijkende slaaphouding schriftelijk bevestigen. 
 
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind: 
(aankruisen wat van toepassing is) 

o Buiten te laten slapen in een gecertificeerd bed. 
 

 
Ondertekening door ouder: 
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Handtekening: ………………………………………… Datum: ………………………………………………………………………….. 
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Verklaring “Draagzak dragen” 

Gegevens ouder/verzorger(s) 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ……………………………………….………  m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres   : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gegevens kind 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ………………………………..……………… m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
De Marsupi is een moderne en gemakkelijke draagzak met een trendy kleur. Met deze draagzak draag jij jouw baby met 
gemak. De Marsupi draagzak is een ontzettend makkelijke drager. Hij sluit namelijk niet met gespen, maar met oersterk 
klittenband. Je doet de banden om je taille dicht en zet je baby in de draagzak, kruist de schouderbanden op je rug en 
'plakt' deze aan de voorkant heel snel en simpel vast. De Marsupi draagzak is heel erg compact en kan dus makkelijk 
meegenomen worden. De Marsupi draagzak is geschikt vanaf de geboorte tot en met ongeveer 10 kg. 	
	
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind: 
(aankruisen wat van toepassing is) 

o Te dragen in een Marsupi ergonomische draagzak 

 
 
Ondertekening door ouder: 
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Handtekening: ………………………………………… Datum: ………………………………………………………………………….. 
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Verklaring “Uitstapjes buiten de deur” 
Datum:  
Gegevens ouder(s) 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ……………………………………….………  m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres   : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind: 

o Mee te nemen naar een activiteit buiten de opvanglocatie bijv. de speeltuin, 
kinderboerderij of attractiepark. 

 
Ik geeft toestemming om mijn kind: 
(aankruisen wat van toepassing is) 

o Te vervoeren in een auto, in een voor het kind geschikt zitje 
o Te vervoeren op de (bak)fiets, in een voor het kind geschikt zitje 

	
Gegevens kind 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ………………………………..……………… m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gegevens kind 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ………………………………..……………… m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Gegevens kind 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ………………………………..……………… m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gegevens kind 
Voornaam  : ……………………………….. Voorletter(s) : ………………………………..……………… m/v 
Achternaam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ondertekening door ouder: 
Datum  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening  ouder/verzorger, 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(naam) 
	

Alvast bedankt! 
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Verklaring vervoer per auto of (bak)fiets 
Kinderopvang Krakeel                                                          

(naam) 

Naam ouder/verzorger  

Naam kind  

Naam kind  

Naam kind  

Naam kind  

 

Hierbij verklaart de ouder dat de bovengenoemde kinderen door Kinderopvang 
Krakeel vervoerd mogen worden: 
!  per (bak)fiets, Kinderopvang Krakeel zorgt ervoor dat de fiets is voorzien van een  
     goedgekeurd zitje aangepast aan de leeftijd van het kind. 
!  per bolderkar, Kinderopvang Krakeel zorgt ervoor dat de bolderkar is voorzien van 
     een goedgekeurd zitje aangepast aan de leeftijd van het kind. 
!  per auto, Kinderopvang Krakeel zorgt ervoor dat er een inzittendenverzekering is  
     afgesloten en dat de auto is voorzien van een goedgekeurd stoeltje. 
! zelfstandig per fiets, de ouder zorgt ervoor dat de fiets in goede staat is. 
! in de STINT (BSO kinderen) 
 
Voor akkoord,  
Datum  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Plaats  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening 
 

…………………………………………………………         ……………………………………………………………………… 
Kinderopvang Krakeel    Ouder/verzorger 
………………………………………..…….(naam)         ……………………………………………………………(naam) 
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Algemene voorwaarden 
Met ingang van 1 januari 2019 gelden de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden 
voor de verlening van kindercentrum en buitenschoolse opvang door Kinderopvang 
Krakeel, welke bekend wordt gemaakt door individuele toezending aan de 
ouders/verzorgers waarmee een contract tot verlening is gesloten en door publicatie op 
onze website. 
 
Artikel 1. Kinderopvang Krakeel 
Kinderopvang Krakeel biedt op drie mooie en unieke locaties ouders professionele en 
flexibele kinderopvang aan voor kinderen van 0 t/m 4 en van 4 t/m 12 jaar met veel 
individuele aandacht in een nette, gezellige, huiselijke en rustige sfeer. 

Artikel 2. Definities 
2.1 Kindercentrum 
De ruimtelijke voorziening van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
peuterspeelzaal op een locatie. 
 
2.2 Kinderdagverblijf 
Een kinderdagverblijf is een verblijf voor kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. 
 
2.3 Buitenschoolse opvang (BSO) 
Buitenschoolse opvang is opvang voor kinderen voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 
jaar. 
 
2.4 Werkdagen  
Kinderopvang Krakeel is het hele jaar geopend met uitzondering van enkele dagen per 
jaar die in verband staan met algemene erkende feestdagen. De dagen van de genoemde 
feestdagen worden jaarlijks voor het begin van het nieuwe jaar door Kinderopvang 
Krakeel vastgesteld en bekend gemaakt aan de ouders/verzorgers. 
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Feestdagen zijn: 
- 2e paasdag 
- Koningsdag (27 april) 
- Hemelvaartsdag 
- 2de Pinksterdag 
- 1e en 2de Kerstdag 

 
2.5 Kindplaats 
Een voorziening voor kinderopvang voor 5 volledige werkdagen en weekenden in overleg, 
gedurende 1 kalenderjaar voor kinderen van 8 weken t/m 12 jaar. 
 
Artikel 3. Informatie Kinderopvang Krakeel 
3.1 
Kinderopvang Krakeel zorgt ervoor dat de ouders informatie ontvangen over 
Kinderopvang Krakeel. Ook de huisregels worden ontvangen door de ouders. Deze 
informatie vindt u tevens op de website. 
Kinderopvang Krakeel zorgt ervoor dat de ouders/verzorgers de algemene voorwaarden 
voor de kinderopvang ontvangen, welke deel uit maken van deze overeenkomst. 
 
Artikel 4. Kindplaats 
4.1 
Inschrijven voor een kindplaats bij Kinderopvang Krakeel gebeurt door de beschikbare 
inschrijfformulieren van Kinderopvang Krakeel, waarna er een schriftelijke bevestiging 
wordt gestuurd. 
 
4.2  
Indien de gewenste plaatsingsdatum verder ligt dan 3 maanden na de datum van 
aanmelding, wordt de aanmelding op een wachtlijst geplaatst. Ruim voor de gewenste 
plaatsingsdatum ontvangen de ouders schriftelijk bericht over eventuele mogelijkheid 
tot plaatsing.  
 
4.3  
Indien de gevraagde uren en/of dagen niet beschikbaar zijn, kan een tijdelijke plaatsing 
op andere dagen afgesproken worden, waarbij de inschrijving voor de aangevraagde uren 
en/of dagen door blijft lopen. Wij maken hiervoor wel gebruik van een 
wijzigingsformulier.  
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4.4  
Kinderopvang Krakeel is gerechtigd om bij de plaatsing voorrang te verlenen aan 
kinderen, bijvoorbeeld indien er al een broer of zus geplaatst is.  
 
4.5. 
Kinderopvang Krakeel bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsingscapaciteit. 
 
4.6. 
Wanneer we uw zoon en/of dochter van school moeten ophalen of moeten wegbrengen 
dan wordt er 15 minuten (0,25) voor de opvangtijd gerekend voor Hoogeveen. Wanneer 
we buiten regio Hoogeveen kinderen moeten ophalen en/of brengen, dan wordt dat 30 
minuten (0.5) in rekening gebracht.  
 
4.7. 
Van het BKR (3-uursregeling) kan afgeweken worden bij het brengen en/of halen van uw 
zoon/dochter naar school/psz. Dit zal hooguit 30 minuten zijn, in de vakanties mogen we 
3 uur afwijken van de BKR regeling bij 10 uur aaneengesloten open zijn. 
 
4.8. 
Wanneer uw zoon en/of dochter later als 17.00 uur wordt opgehaald, dan wordt er vaak 
(warm) gegeten. Dit zit bij de prijs inbegrepen. 
 
4.9  
In de vakantieperiodes worden er bij te weinig kinderen op uw eigen locatie gevraagd om 
naar de andere locatie te gaan. Dit wordt vastgelegd d.m.v. een wijzigingsformulier. 
 
Artikel 5. Toelating en/of weigering en informatieplicht 
5.1 
Kinderopvang Krakeel laat in haar opvang uitsluitend kinderen toe die 8 weken en ouder 
zijn. 
 
5.2 
Kinderopvang Krakeel kan een aangemeld kind weigeren te plaatsen, indien dat kind op 
medische of andere bijzondere gronden in aanmerking dient te komen voor bijzondere 
gespecialiseerde kinderopvang. Kinderopvang Krakeel zal een weigering tot plaatsing van 
het kind schriftelijk aan de ouders mededelen. 
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5.3 
Indien blijkt dat een bij Kinderopvang Krakeel geplaatst kind een zodanig gedrag 
vertoont, dat het kind niet op de bij Kinderopvang Krakeel gebruikelijke wijze kan 
worden opgevangen en/of dat daardoor een gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of 
lichamelijke gezondheid van de andere kinderen, heeft Kinderopvang Krakeel het recht  
dat kind verdere toegang tot de kinderopvang te ontzeggen. Indien Kinderopvang 
Krakeel overweegt van dit recht gebruik te maken, treedt zij in overleg met de ouders 
vanaf wanneer het kind geen toegang meer heeft tot de kinderopvang. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de mogelijkheden die er voor het kind zijn voor een andere vorm 
van kinderopvang. 
 
5.4 
De ouders/verzorgers zijn gehouden met de aanmelding van het kind voor Kinderopvang 
Krakeel alle relevante gegevens met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van het kind te melden. 
 
Artikel 6. Openingstijden 
6.1. 
Kinderopvang Krakeel is het hele jaar geopend, van maandag tot en met vrijdag van 
05.30 uur tot 23.00 uur. De weekenden gaan in overleg. Ook in vakanties zijn wij op de 
bovengenoemde tijden geopend. 
 
6.2. 
Kinderopvang Krakeel is 52 weken per jaar geopend m.u.v. bepaalde erkende feestdagen. 
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Artikel 7. Plaatsing/ruilen van dagen 
7.1 
Wanneer de kinderopvang gerealiseerd kan worden, wordt dat door Kinderopvang 
Krakeel schriftelijk aan de ouders/verzorgers medegedeeld. De ouders moeten dan 
binnen 10 dagen laten weten of zij van het aanbod gebruik willen maken. Het aanbod 
wordt voorzien van een dagtekening  Wanneer het reactietermijn is verstreken en geen 
reactie is ontvangen vervalt de plaatsing. 
 
7.2 
De definitieve plaatsing komt tot stand, zodra beide partijen de door Kinderopvang 
Krakeel de opgestelde overeenkomst hebben getekend. 
 
7.3 
Uw zoon en/of dochter wordt door Kinderopvang Krakeel geplaatst en de 
overeengekomen uren en dagen en de tijden van de opvang worden in de overeenkomst 
betreffende het gebruik van het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang opgenomen. 
 
Artikel 8. Beëindiging plaatsing 
8.1 
De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders met elkaar is 
overeengekomen. 
 
8.2 
De overeengekomen plaatsing wordt beëindigd door opzegging van de overeenkomst door 
middel van een schriftelijke opzegging. Zowel de ouders als Kinderopvang Krakeel 
kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
 
8.3 
De opzegging van een kindplaats dient schriftelijk te gebeuren. Bij het bereiken van een 
leerplichtige leeftijd kan de dagopvang omgezet worden naar BSO. Als uw kind de 
leeftijd van 13 jaar heeft bereikt dan stopt de opvang automatisch. 
 
8.4 
Het opzegtermijn begint op de datum waarop Kinderopvang Krakeel het 
mutatieformulier heeft ontvangen. De opzegging van de dagopvang of buitenschoolse 
opvang dient per de 1ste of de 15de van de maand schriftelijk bij Kinderopvang Krakeel 
binnen te zijn. 
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Artikel 9. Ziekte van uw zoon en/of dochter 
9.1 
Bij ziekte van uw zoon en/of dochter kan het kind in overleg gewoon naar de 
Kinderopvang Krakeel gebracht worden.  
‘Ziekte’ houdt in, dat een kind 38,5 graden koorts heeft of hoger, meer dan 3 luiers 
diarree, meer dan 2 keer braken en ziekten die besmettelijk zijn, zoals waterpokken, 
rode hond, mazelen enz. Ziekte van het kind dient uiterlijk voor 07.30 uur van de dag 
waarop de opvang gewenst is te worden doorgegeven. Ziekte van het kind geeft geen 
recht op restitutie. In alle gevallen worden de richtlijnen van de GGD als leidraad 
gebruikt.  
 
9.2  
Als het kind ziek wordt terwijl het op de kinderopvang is, wordt door de pedagogisch 
medewerker contact met de ouders/verzorgers opgenomen.  
Indien Kinderopvang Krakeel dit nodig acht, zijn de ouders/verzorgers gehouden het 
kind op te (doen) halen. In alle gevallen worden de richtlijnen van de GGD als leidraad 
gebruikt.  
 
9.3  
Als een kind langer dan 4 aaneengesloten weken ziek is en nog geen uitzicht op spoedige 
genezing, wordt met de eigenaresse en de ouders/verzorgers overlegd over de 
mogelijke duur van de ziekte, over de reservering van de plaats en over eventuele 
wijzigingen van de gemaakte afspraken, waaronder de financiële. 
 
Artikel 10. Prijs en prijswijzigingen 
10.1 
De door de ouders verschuldigde tarieven blijken uit de tarievenlijst en wordt vooraf 
overeengekomen. 
 

10.2 
In de tarieven is inbegrepen: 

- De opvang van uw zoon en/of dochter 
- Broodmaaltijd, tussendoortjes en limonade 
- Uitstapjes en luierdoekjes 

De luiers en (borst)voeding moeten door de ouders zelf worden meegegeven. 
 

10.3 
Kinderopvang Krakeel is gerechtigd om haar tarieven periodiek aan te passen. Een 
wijziging in de tarieven wordt minimaal twee maanden van te voren schriftelijk 
aangekondigd. 
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Artikel 11.Toeslagen kinderopvang. 
11.1   
Door plaatsing van zoon/dochter bij Kinderopvang Krakeel komt u in aanmerking voor de 
toeslag kinderopvang. Voor dagopvang geldt een ander tarief als voor BSO opvang. 
 
11.2 
Op de site van de belastingdienst kunt u zien voor hoeveel uur kinderopvangtoeslag u in 
aanmerking komt. U komt voor 140% van het laagste werkcontract van u of uw partner  
in aanmerking voor dagopvang of voor 70% voor BSO . 
 
11.3 
Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor de aanvraag van de toeslag kinderopvang. 
Deze wordt ook op rekening gestort van ouder/verzorger. 
 
Artikel 12. Betaling 
12.1 
De factuur van de gemaakte opvanguren ontvangt u voor de 3de van de daarop volgende 
maand, waarna u 14 dagen de tijd heeft om het geld over te maken op de rekening van 
Kinderopvang Krakeel. 
 
12.2 
De toeslag voor kinderopvang wordt niet in mindering gebracht op de facturen. 
Kinderopvang Krakeel is niet verantwoordelijk voor overschrijding maximale aantal uren 
welke worden vergoed door middel van de toeslag kinderopvang. 
 
12.3 
Bij overschrijding van de betaaldatum zal er een keer een herinneringsfactuur worden 
verstuurd. Bij geen gehoor zal er een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten die 
door ons gemaakt zullen worden, worden doorberekend aan de ouders. 
 
12.4 
Bij ziekte of andere (persoonlijke) omstandigheden dat uw zoon en/of dochter niet bij 
de dagopvang of buitenschoolse opvang komt, dient de ouder 48 uur vóór aanvang van de 
opvang de afwezigheid door te geven, dan wordt deze dag niet berekend. 
 
12.5 
Bij opzegging van uw contract heeft u een maand opzegtermijn. U moet het schriftelijk 
opzeggen. Wanneer u  deze laatste maand geen opvang afneemt, dan wordt het 
gemiddelde aantal uren berekend van de laatste 3 maanden, toen u wel uren afnam en 
die uren worden dan in rekening gebracht.  
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12.6 
Kinderopvang Krakeel is niet BTW-plichtig. Indien Kinderopvang Krakeel deze BTW 
plicht krijgt opgelegd, zal de BTW aan de ouders/verzorgers worden doorberekend. 
 
Artikel 13. Annulering voor de overeengekomen plaatsing 
Indien de kinderopvang door de ouders korter dan 1 maand voor de feitelijke plaatsing 
wordt opgezegd is er een betaling verschuldigd van 1 maand. 
 
Artikel 14. Meningsverschillen/klachten 
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent of ergens tegen aanloopt, dan kunt u 
contact opnemen met de Geschillencommissie in Den Haag, hier zijn wij bij aangesloten. 
Wij hopen er natuurlijk in eerste instantie dat we met u er samen uit kunnen komen. 
 
Artikel 15. Ongevallenverzekering 
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. Kinderopvang 
Krakeel is verzekerd voor ongevallen. De dekking is van kracht tijdens de opvang bij 
Kinderopvang Krakeel, het komen en gaan tot maximaal één uur voor en na schooltijd en 
tijdens door de pedagogisch medewerker georganiseerde activiteiten, sportbeoefening, 
uitstapjes en/of excursies. (polisvoorwaarden liggen ter inzage bij Kinderopvang Krakeel), 
 
Artikel 16. Aansprakelijkheid 
16.1 
Behoudens wettelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid welke gedekt is en 
daadwerkelijk vergoed wordt door de door Kinderopvang Krakeel afgesloten 
verzekeringen (polisvoorwaarden liggen ter inzage bij Kinderopvang Krakeel), sluit 
Kinderopvang Krakeel iedere aansprakelijkheid uit. 
 
16.2 
De ouders/verzorgers verzekeren zich indien nodig tegen risico’s van hun eigen 
wettelijke aansprakelijkheid voor zichzelf en uw zoon en/of dochter en vrijwaren 
Kinderopvang Krakeel indien deze hierop wordt aangesproken. De vrijwaring omvat, maar 
is niet beperkt tot verlies, diefstal of andere directe of indirecte aansprakelijkheid. 
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Artikel 17. Slot 
Kinderopvang Krakeel behoudt zich het recht voor deze bepalingen ten aller tijde te 
kunnen wijzigen dan wel aan te passen. Iedere ouder/verzorger zal in dat geval 
schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 
 

Voor akkoord, 
Datum   : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Naam ouder  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Handtekening 
ouder/ verzorger  : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
kopie meegeven ouders 

	

	

	

	

	

	

	


