Aanmeldingsformulier Het Keizertje
Gegevens ouder/verzorger 1
Voorletters

Gegevens ouder/verzorger 2
man/vrouw

Voorletters

man/vrouw

Voornaam

Voornaam

Achternaam

Achternaam

Adres

Adres

Postcode en plaats

Postcode en plaats

Telefoon thuis

Telefoon thuis

Telefoon mobiel

Telefoon mobiel

E-mailadres

E-mailadres

Nationaliteit

Nationaliteit

Burgerlijke staat:
alleenstaand/gehuwd/samenwonend/
gescheiden/weduwe/weduwnaar
Relatie tot het kind: vader/moeder/anders nl

Burgerlijke staat:
alleenstaand/gehuwd/samenwonend/
gescheiden/weduwe/weduwnaar
Relatie tot het kind: vader/moeder/anders nl

Naam werkgever

Naam werkgever

Functie

Functie

Telefoon werk
Burgerservicenummer

Telefoon werk
Burgerservicenummer

Hoogst genoten opleiding:
 basisschool  VMBO  MBO  HBO
 Universiteit
Naam opleiding:
......................................................
Diploma behaald  ja  nee
In welk land:
...........................................................

Hoogst genoten opleiding:
 basisschool  VMBO  MBO  HBO
 Universiteit
Naam opleiding:
......................................................
Diploma behaald  ja  nee
In welk land:
...........................................................

Aan welke ouder kunnen we de factuur opsturen:  ouder 1  ouder 2

Gegevens Kind
 jongen  meisje

Roepnaam kind
Geboortedatum (verwacht)
Nationaliteit
Burgerservicenummer

 ja  nee

Hebt u ook andere kinderen bij Het Keizertje?
Zo ja, naam kind
Naam, adres, telnr. Huisarts:
Informatie over de gewenste opvang
Gewenste ingangsdatum:

in 20…… (jaar)

Gewenste dagen voor de opvang (minimaal 2 dagen)
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Staan de gewenste dagen vast of zijn hierin nog veranderingen mogelijk?
Het Keizertje kan te maken hebben met wachttijden. Als er meer mogelijkheden zijn om de
opvang van uw kind ook op andere dagen te regelen dan geeft dat meer flexibiliteit.
Daarom horen we graag of er verschuivingen mogelijk zijn in de gewenste dagen. Uiteraard
altijd in overleg met de ouder/verzorger.
Er zijn wel/geen veranderingen mogelijk in de gewenste dagen, namelijk:
Wilt u nog iets onder onze aandacht brengen m.b.t. de opvang van uw kind? Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een medische aandoening zoals allergie of ziekenhuisopname in het
verleden, een specifieke zorgvraag of opvallend gedrag?
Indien u bij bovenstaande vraag aanvullende informatie t.a.v. specifieke zorg voor uw kind
hebt ingevuld:
Krijgt uw kind voor de extra zorg een persoonsgebonden budget?  ja  nee

Datum:
Ingevuld door:

Dit formulier graag helemaal invullen en opsturen naar Het Keizertje,
t.a.v. manager, Carelshavenstraat 5, 2541 CN Den Haag
E-mailen kan ook naar: info@hetkeizertje.nl

