
 

 
Kinderopvang Krakeel 

 

  

 

Inschrijfformulier 
Inschrijfdatum:        Kinderopvang Krakeel 

 

Gewenste opvangvorm 

 vroege en late opvang (05.30 – 07.00) 

 dagopvang (07.00 – 18.00) 

 VSO/BSO opvang* 
 

Gegevens ouder(s) 

Naam   : …………………………………………………………………………………………………………………m/v 

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

Nationaliteit  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Gehuwd/ongehuwd : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Postcode  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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* 

Zou u ook plaats willen nemen in de oudercommissie?        Ja/Nee 

* in de schoolvakanties wordt er 30 minuten extra gerekend en bij een activiteit nogmaals 15 of 30 minuten! 

*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: …………………………………………………..2022/2023 
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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   : ………………………………………………………………………………………………………………2022/2023 

 

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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Huisregels 
Om de dag- en VSO/BSO opvang zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen hebben 

we een aantal huisregels opgesteld! De huisregels zijn te herleiden uit het Veiligheid & 

Gezondheidsbeleid en het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Krakeel. Om het 

overzichtelijk te houden, zijn al deze regels voor u samengevat in de huisregels van 

Kinderopvang Krakeel. De huisregels maken onderdeel uit van de 

plaatsingsovereenkomst. De regels gelden voor zowel het KDV als de BSO. Dit geldt ook 

voor regels die locatie gebonden zijn. De pedagogisch medewerkers kunnen u aanspreken 

op het naleven van de huisregels. 
 

Algemeen 

➢ Als uw kind later komt, een dag niet komt of bij ziekte, dient u dit voor 7.00 uur 

door te geven aan de pedagogisch medewerker (Hilde 06-19947559). Als u uw 

kind niet afgemeld heeft, dan zal de pedagogisch medewerker contact met u 

opnemen om navraag te doen. 

➢ Een dag voordat uw kind, na ziekte, de kinderopvang weer komt bezoeken, dient u 

dit door te geven aan Hilde. 

➢ U moet als ouders en/of verzorgers altijd bereikbaar te zijn voor noodgevallen 

of hiervoor telefoonnummer voor achterlaten (zie formulier noodnummers) 

➢ Informatie over Kinderopvang Krakeel is te lezen op de website 

www.kinderopvangkrakeel.nl. Beleidsstukken zijn op de verschillende locaties 

aanwezig. 

➢ Belangrijke informatie wordt doorgegeven via email, NIOkids of opgehangen op 

het prikbord in de gang. Kijkt u hier regelmatig even, dan bent u altijd op de 

hoogte van wat er speelt. Als u niet beschikt over internet of geen e-mailadres 

heeft, geef dit dan even aan ons door!  

➢ De kinderen mogen hun eigen knuffel meenemen naar de opvang. Gaat het om 

ander speelgoed dan alleen in overleg met de PM’er. Wij hebben het standpunt 

dat als het speelgoed niet gedeeld kan worden met andere kinderen, het beter 

niet meegenomen kan worden. Verder zijn wij niet aansprakelijk te stellen mocht 

er iets stuk gaan of zoekraken. 

http://www.kinderopvangkrakeel.nl/
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Alleen BSO: 

➢ Maakt uw kind gebruik van de BSO tijdens schoolweken, graag afwezigheid 

uiterlijk melden voor 13.30 uur i.v.m. ophalen bij de school. 

 

Gezondheid/hygiëne 

➢ Bij ziekte van uw kind worden de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de 

algemene voorwaarden van 2022. 

➢ Er geldt een rookverbod, zowel binnen als in de tuin van de kinderopvang. Het 

overgebleven deel van de sigaret dient direct in een afvalbak te worden gedaan.  

 

Alleen KDV: 

➢ Als uw kind een speen heeft, zorgt u er dan voor dat de speen heel is en voorzien 

is van naam. Geef een bakje of zakje (met naam) mee waar de speen in 

opgeborgen kan worden. Daarnaast gaan wij ervan uit dat de speen thuis dagelijks 

uitgekookt wordt en schoon mee naar het kdv komt! Dit zelfde geldt voor de 

flessen en spenen! 

 

Voeding 

Wijzigingen in de voeding moeten schriftelijk doorgeven worden aan de pedagogisch 

medewerker. Zo weet u zeker dat de informatie goed doorkomt. 

 

Veiligheid 

➢ Als uw kind niet opgehaald wordt door u of een ander vertrouwd persoon, geeft u 

dit dan van tevoren door. We geven uw kind niet mee aan een onbekend persoon. 

En doen de deur niet open voor een ons onbekend persoon. De PM’ers bellen u dan 

op om te vragen of het klopt dat uw kind opgehaald wordt door een voor ons 

onbekend persoon. 

➢ Laat uw handtas niet onbeheerd staan! Kleine kinderen kunnen er in gaan 

rommelen. 

➢ Let erop dat u deuren, traphekjes en tuinhek altijd achter u sluit. 

➢ Wees u zich ervan bewust dat kleding met lange koordjes en sierraden 

(armbandjes, (lange) kettingen, (grote)oorbellen) een gevaar op kunnen leveren 

tijdens het spelen. Kinderen kunnen hier mogelijk mee blijven hangen/haken. De 

pedagogisch medewerkers letten hier ook op en kunnen u verzoeken om 

kledingstukken/sierraden die in hun ogen gevaar op leveren niet meer aan te 

trekken naar de opvang. 
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Brengen en halen 

➢ Op het parkeerterrein kunnen kinderen lopen. Houd hier te allen tijde rekening 

mee. Rijd rustig het parkeerterrein op en af. 

➢ Parkeer de auto niet vlak voor de ingang van het hek. Er kunnen altijd 

onverwachts mensen of kinderen de deur uit rennen. 

➢ Haal en breng momenten zijn spitsmomenten. Vooral aan het eind van de dag 

merken we dat kinderen erg druk kunnen reageren als ze opgehaald worden door 

ouders. Om die momenten zo rustig (en veilig) mogelijk te laten lopen is het 

volgende afgesproken: 

Brengen: U bent zelf verantwoordelijk voor uw kind tot op het moment dat u 

afscheid neemt. U let erop dat uw kind zich rustig gedraagt.  

Halen: vanaf het moment dat u de groep op komt en uw kind gedag heeft gezegd, 

bent u zelf weer verantwoordelijk voor uw kind. U let er op dat uw kind zich 

rustig gedraagt. 

➢ Als (andere) oudere kinderen meekomen om hun broertje en/of zusje weg te 

brengen of op te halen, draagt u er zorg voor dat ze rustig aanwezig zijn! 

 

Alleen KDV: 

➢ In de gang en/of buiten kan alleen in overleg met de PM’ers een kinderwagen 

blijven staan.  

➢ Maxicosi`s moeten op de daarvoor bestemde plaatsen opgeborgen worden. Vraag 

aan de pedagogisch medewerker waar dat is op de locatie van uw kind. 

 

Alleen voor BSO: 

➢ Als wij u kind van school moeten halen, moet u zorgen dat ze geen fiets bij zich 

hebben. Deze kunnen we niet meenemen in de auto en blijven dus op school staan! 

➢ Wilt u met school afspreken dat als uw kind naar de BSO moet ze geen 

klassendienst hebben. We staan dan te lang met te veel kinderen te wachten. De 

rest wordt er onrustig door en we hebben een strakke planning voor het halen en 

brengen naar meerdere scholen of terug naar de opvanglocaties. 
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Toestemmingsformulieren 
 

 

 

Graag de getekende toestemmingsformulieren, die voor dat moment van toepassing zijn retourneren voor de 

opvanglocatie van uw keuze! Dit komt dan in onze map op achternaam van het kind.  
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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: ……………2022/2023 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, 

……………………………………………………………… Hoogeveen/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: ………………………………………………………………………….. 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.babyhuisje.nl/images/gallery-photos/banner1dV4.jpg&imgrefurl=http://www.babyhuisje.nl/&docid=vozd63DO1NvGcM&tbnid=9U5A-sbtM_hBoM:&vet=10ahUKEwiipKbvorfbAhVLLFAKHUrZCEIQMwhHKA4wDg..i&w=900&h=300&bih=931&biw=1920&q=buitenbedjes%20buiten%20huisjes%20kinderopvang&ved=0ahUKEwiipKbvorfbAhVLLFAKHUrZCEIQMwhHKA4wDg&iact=mrc&uact=8
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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! 

  



 

 
Kinderopvang Krakeel 

 

  

 

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 zesling buggy,  

  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. 

 

Voor akkoord,  

Datum  : ………………………………………………………………………………………………………………2022/2023 

Plaats  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening 
 

…………………………………………………………         ……………………………………………………………………… 

Kinderopvang Krakeel    Ouder/verzorger 

………………………………………..…….(naam)         ……………………………………………………………(naam) 

 



 

 
Kinderopvang Krakeel 

 

  

 

Toestemmingsformulier  

Nieuwsbrief digitaal 
Naam ouder  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam kind(eren) : ………………………………………………………………………………………………………………………..   

Locatie  : ………………………………………………………………………………………………………………………..

   

Kinderopvang Krakeel gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens!   

Hierbij geeft u toestemming om via uw onderstaande e-mailadres informatie van 

Kinderopvang Krakeel te willen ontvangen: 

o De nieuwsbrief (eens in het kwartaal) 

o Toestemmingsformulieren 

o Belangrijke losse informatie (bijv. info over bijv. trakteren op de kinderopvang) 

 

Sommige losse informatie ontvangt u in het laatje van uw zoon en/of dochter op uw 

opvanglocatie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                 2022/2023  Plaats: Hoogeveen/Hollandscheveld 

Emailadres:  

 

Ouder en/of verzorger van …………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………(naam)  


