
Algemene gegevens 
Gegevens ouder(s)/verzorger(s): 
                 De Heer / Mevrouw (1)         De Heer / Mevrouw (2) 

Familienaam: 

Voorletters:   

Straatnaam:   

Postcode + woonplaats   

Telefoonnummer:   

Mobiel telefoonnummer:   

Emailadres:   

Nationaliteit:   

Geboorteland:   

Burger Service Nummer:   

 

De ouder(s) / verzorger(s) zijn:  □ Gehuwd □ Samenwonend  □ Alleenstaand 

 
Werkgever:   Ouder / verzorger (1)         Ouder / verzorger (1) 

Bedrijfsnaam:   

Adres:   

Postcode + plaats   

Bereikbaar via telefoonnr.   

 
Gegevens kind: 

 
 

 

Uw kind woont bij:   □ Beide  □ Ouder 1  □ Ouder 2 

  

Familienaam:  

Roepnaam:  

Geslacht Jongen/Meisje 

Geboortedatum:  

Burger Service Nummer  



 
Betaalgegevens: 

Bij het aangaan van het contract gescheidt de betaling middels automatische incasso. Om de administratieve processen te versnellen, 
vragen wij uw bank/gironummer hierhonder in te vullen. Uiteraard is er pas sprake van automatische incasso als er een 
plaatsingsovereenkomst is ondertekend. 
 

(Volledig IBAN-nr invullen) 

 

□ Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met betaling middels automatische incasso voor toekomstige 

facturen.  
 
Gegevens school: 

Naam school:  School uit om:           uur 

Straatnaam en plaats:   

Telefoon:  Woensdag uit om:           uur 

Groep:  Vrijdagmiddag uit om:           uur 
Voor montessorischool wordt opvang vanaf 14.30 uur aangeboden. 

 
Gegevens met betrekking tot plaatsing: 

Gewenste ingangsdatum:                       Dag                    Maand                   Jaar 

 

Pakketkeuze:   □ 40 wekenpakket □ 46 wekenpakket  □ 52 wekenpakket  

                              □ Ik maak gebruik van een strippenkaart. 

 
Op welke dagdelen wilt u uw kind bij voorkeur geplaatst zien: 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voorschoolse opvang 
07.00-08.45 uur 

     

Naschoolse opvang 
11.45-15.00 uur 

     

Naschoolse opvang 
15.00-18.15 uur 

     

Woensdag en vrijdagmiddag bestaat uit 2 blokken naschoolse opvang. Gelieve de benodigde blokken aan te kruisen.  
 

Verklaring en ondertekening: 
Voor de opzegging van een inschrijving geldt een opzegtermijn van 1 maand. Een opzegging kan 
slechts ingaan op de 1e of de 16e van een nieuwe maand. 
Hierbij verklaren wij ons op de hoogte en akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden. 
 

Handtekening 
(ouder/verzorger 1): 

 Handtekening 
(ouder/verzorger 2): 

 

Naam in blokletters:  Naam in blokletters:  

Datum: 
 
 

 
Dit inschrijfformulier opsturen naar: Klaverstraat 15 4611RW Bergen op Zoom tav. van administratie SportBSO De Karmel. 
 
 

 
 
 
Versie: 0002 Datum 24-04-2015 

Bank/gironummer:  

Ten name van:  


