
INSCHRIJFFORMULIER NSO SKN 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u de SKN toestemming om deze gegevens te verwerken conform onze 
privacy verklaring, welke verklaring u kunt inzien op onze website. 

 
GEGEVENS KIND: 
 
Familienaam:                                                                                                                                
 
Roepnaam: 
 
Geslacht:                 m/v 
 
BSN-nummer: 
 
Geboortedatum: 
 
Nationaliteit:                                               Broertje/ zusje van: 
 
*Naar welke school gaat uw kind? 

 

 
GEGEVENS OUDERS/ VERZORGENDEN:  
 
Eén oudergezin:           o    ja          o   nee 
 
*Naam verzorger 1:                                                    voorletter:                m/v 
 
*Geboortedatum: 
 
*Telefoon:       
 
*BSN-nummer: 
 
 
*Naam verzorger 2:                                                     voorletter:               m/v 
 
*Geboortedatum: 
 
*Telefoon:       
 
*BSN-nummer:  

 

 
*Adres: 
 
*Postcode en woonplaats: 
 
*Email: 

 
 
  



GEGEVENS PLAATSING 
 
*Gewenste plaatsing op de volgende dagen: 
 

o Maandag 
o Dinsdag 
o Woensdag 
o Donderdag 
o Vrijdag 

 
*Voor de volgende opvang soort(en): 
 

o Plaatsing voorschoolse opvang  
o Plaatsing naschoolse opvang 
o Plaatsing alleen in de vakanties  

 
*Gewenste plaatsing op de volgende vestiging: 
 

Lekkerkerk 
 
o Buitenschoolse opvang Kids Inn  
o Buitenschoolse opvang ’t Schateiland  

Buitenschoolse opvang ’t Schateiland, sport en beweging  

open op; maandag, dinsdag en donderdag (deze vorm van opvang kan gecombineerd worden met de ‘reguliere’ BSO 
op ‘t Schateiland) 
  

Krimpen a/d Lek 
 

o Buitenschoolse opvang Kids & Ko  
o Buitenschoolse opvang Flora, sport & beweging  

open op; maandag, dinsdag en donderdag (deze vorm van opvang kan gecombineerd worden met de ‘reguliere’ BSO 
op Kids & Ko) 

 
 
*Gewenste datum ingang plaatsing: 
  (tevens datum contract/ betaling) 
 
 
Aan deze inschrijving zijn kosten verbonden, deze zijn bedoeld voor gedane administratie omtrent de inschrijving.  

Wij nemen uw inschrijving in behandeling wanneer het inschrijfgeld voldaan is. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 20.00 en dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer 

NL65RABO033.57.32.666  t.n.v. Stichting Kinderopvang Nederlek o.v.v. inschrijfgeld + naam ouder. 

De kosten kunnen niet aan u worden geretourneerd bij annulering van de inschrijving. 

Indien het een doorplaatsing van dagopvang naar Naschoolse Opvang betreft hoeft er geen  inschrijfgeld te 

worden voldaan.      

 
Bij de SKN is het voor de plaatsing van uw kind verplicht om het gehele rijksvaccinatieprogramma te volgen. 

 
Datum inschrijving: 
 
Handtekening ouder/verzorger: 
 
 
 

 

Retourneren via mail; administratie@kinderopvangnederlek.nl of per post naar: 

SKN, Rotonde 2, 2931 WC, Krimpen a/d Lek. 
 
*) verplichting om velden in te vullen 

mailto:administratie@kinderopvangnederlek.nl

