Stichting Christelijke Kinderopvang
Bommelerwaard (SCKB)
Locatie Kerkwijk:
Molenstraat 50, tel. 642259
directie@pcbderank.nl

Inschrijfformulier voorschool de Rank
Roepnaam:

…………………………………………………………..

Voornamen:

………………………………………………………………………………..

Achternaam:

…………………………………………………………………..

Geboortedatum :

…………………………………………………………………

BSN:

………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………………….

Postcode, woonplaats: ……………………………………………………………
Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………..

Mobiel 1:

…………………….

E-mail:

…………………………………………………..

Huisarts (naam + telefoonnummer):

Mobiel 2

: ………………………................ .

…………………………………………….

In geval van nood contact opnemen met :…………………………………………….
Is uw kind ingeënt

:

………………………

Heeft uw kind van het consultatiebureau een VVE-indicatie ontvangen : …………
Plaats van het kind in het gezin (bv oudste, jongste, etc.)

: …………………

Naam verzorger 1: ……………………………………………………………………………….
Hoogst behaalde opleiding verzorger 1: …………………………………………………………………..
Naam verzorger 2: …………………………………………………………………………………………
Hoogst behaalde opleiding verzorger 2: ………………………………………………………………..
Wordt er thuis hoofdzakelijk Nederlands gesproken : JA / NEE
Bezoekt uw kind naast onze voorschool een kinderdagverblijf of gastouder :
zo ja, welke ……………………………………………………………………………………………………
Bent u voornemens uw kind op PCB De Rank te plaatsen:
(NB : wij willen u erop wijzen dat inschrijving bij de voorschool geen automatische inschrijving is voor
de basisschool.)

Stichting Christelijke Kinderopvang
Bommelerwaard (SCKB)
Locatie Kerkwijk:
Molenstraat 50, tel. 642259
directie@pcbderank.nl

Vanaf welke leeftijd (mogelijk vanaf 2 jaar) of datum wilt u uw kind bij voorkeur
plaatsen:……………………………
Heeft u voorkeur voor bepaalde dagdelen:
Heeft u er bezwaar tegen het uitwisselen van gegevens omtrent uw kind met het consultatiebureau/GGD

JA/NEE

Overige gegevens die van belang kunnen zijn, bv allergie, medicijngebruik, ziektes, etc.:

Toestemming voor gebruik foto's en video's van uw kind





Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
Op de website van de school
In de (digitale) nieuwsbrief
Op social media accounts van de school
(besloten Facebookaccount)

☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
☐ Geen toestemming ☐ Toestemming
☐ Geen toestemming ☐ Toestemming

Aanvullende opmerkingen
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ondergetekende gaat akkoord met de huisregels welke vermeld staan in de schoolgids.

Stichting Christelijke Kinderopvang
Bommelerwaard (SCKB)
Locatie Kerkwijk:
Molenstraat 50, tel. 642259
directie@pcbderank.nl

Voor het opstellen van een contract waar de toeslagen mee aangevraagd kunnen worden, hebben we
nog de volgende gegevens nodig:
Gegevens ouder 1

Gegevens ouder 2

Naam
Voorletters en
achternaam
Voornaam
BSN
Adres
Straatnaam en
nummer / postcode /
woonplaats
Contract moet opgesteld worden voor gebruik Kinderopvangtoeslag of peutertoeslag en/of VVE (zie
voor meer informatie de verstrekte informatie op de website). Kruis hieronder waarvoor u in
aanmerking komt.

o Kinderopvangtoeslag zonder VVE
o Kinderopvangtoeslag met VVE
o Peutertoeslag van de gemeente Zaltbommel zonder VVE
o Peutertoeslag van de gemeente Zaltbommel met VVE

Graag het groene deel van de bijgevoegde machtigingskaart invullen en ondertekenen (kenmerk
wordt door ons ingevuld).
Plaats en datum:

Handtekening ouder/verzorger:

………………………………..

………………………………..

SEPA

Machtiging voor standaard Europese incasso
Machtigen is gemakkelijk:
- U vergeet nooit te betalen;
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van
terugkerende betalingen;
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag
binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

Deze kaart in een envelop verzenden naar het bedrijf of instelling waaraan de betaling wordt gedaan.

Een betaling met een standaard Europese incasso kan
plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft
door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke
gegevens en datum op de aangehechte Groene machtigingskaart,
zet uw handtekening en stuur de machtiging naar degene die u
wilt betalen. Deze kan daarmee de betalingen automatisch van
uw rekening laten afschrijven.

U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld
via het contract of bij een jaaroverzicht, door de
incassant geïnformeerd over het bedrag en moment van
afschrijving. Als u het niet eens bent met een betaling, kunt u
deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten
boeken. Zie de Gele kaart voor nadere informatie.
U kunt de automatische betaling ook stoppen,
bijvoorbeeld omdat u uw lidmaatschap of abonnement
opzegt. U kunt dan de Rode kaart ‘Intrekken machtiging’
gebruiken. U vult de kaart in, stuurt deze op naar de incassant
en de afschrijvingen stoppen. Houd rekening met enige tijd voor
verwerking.

Machtigen: de makkelijke manier van betalen.

SEPA

Intrekken machtiging
Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan
Naam

Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard
										

Adres

Vrijheidslaan 94
										

Postcode
Incassant ID

5306 BN

Brakel
Nederland
Plaats 				
Land 		
NL58ZZZ691556900000
										

om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens:
Reden betaling

deelname Voorschool
							

		

Kenmerk machtiging* 										
* Deze gegevens staan op uw rekeningafschrift of het overzicht dat u van de incassant heeft ontvangen.

Naam

												

Adres

												

Postcode

Plaats 				

Land 		

IBAN

		

BIC**

			

Plaats en datum

				

Handtekening

			

** Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

SEPA

Terugboeken? Neem contact op met uw bank.
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving,kunt u deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen
te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft
afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.

SEPA

Deze kaart in een envelop verzenden naar het bedrijf of instelling waaraan de betaling wordt gedaan.

B.SEPA.085

Doorlopende machtiging
Naam
Adres
Postcode
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard
										
Vrijheidslaan 94
										
5306 BN

Brakel
Plaats 				

Land 		Nederland

NL58ZZZ691556900000
										
										
deelname Voorschool
							
		

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard
							
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van

Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard
							
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam

									

Adres

									

Postcode

Plaats 				

Land 		
		

IBAN
BIC*

			

Plaats en datum

				

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

Handtekening

			

.

