
Peuterspeelzaal Vechtkroost     
Niftarlakelaan 3 

3633 CA  Vreeland 

Tel: (0294) 23 45 56 

IBAN rekeningnummer: NL70 INGB 0310 6241 26 

Email: mail@vechtkroost.nl 

Website: www.vechtkroost.nl  

 

 

Inschrijfformulier 
(Per kind 1 formulier invullen) 

 
Voornaam  

Roepnaam  

Achternaam  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoon  

E-mail adres  

Naam moeder/verzorger  

Mobiele nummer moeder  

Naam vader/verzorger  

Mobiele nummer vader  

Naam huisarts  

Adres  

Woonplaats  

Telefoon  

Gezinsplaats van het kind (oudste, 2e, etc.): 

  

mailto:mail@vechtkroost.nl
http://www.vechtkroost.nl/


 

  

 
De peuterspeelzaal is open voor kinderen vanaf 2 jaar. 
Ik wil mijn zoon/dochter opgeven voor: __________ dagdelen. 

Gewenste eerste speeldag: ____________________ 

Mijn zoon/dochter is dan: ____ jaar. 

Geeft u hieronder bij de verschillende dagdelen aan welk dagdeel uw voorkeur 
heeft. 1= dagdeel met de hoogste voorkeur,  5= dagdeel met de laagste voorkeur 

Maandagochtend  

Dinsdagochtend  

Woensdagochtend  

Donderdagochtend  

Vrijdagochtend  

 
Nadat we uw inschrijving ontvangen hebben, nemen we contact met u op voor de 
definitieve plaatsing en het bijbehorende contract.  
 

Indien uw kind een speciale behandeling en/of begeleiding nodig heeft; 
of indien medische handelingen, zoals bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen 
noodzakelijk zijn, bent u verplicht dit hieronder te vermelden.  
In geval van infectieziekten en andere medische bijzonderheden, zoals braken, 
huiduitslag, etc., verzoeken wij u vriendelijk de peuterspeelzaal hiervan op de hoogte 
te brengen en eerst contact op te nemen met uw huisarts, alvorens uw zoon/dochter 
naar de peuterspeelzaal te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u zoon/dochter het inentingsschema gevolgd?  JA/NEE 

Met de ondertekening van het inschrijfformulier geef ik de leidsters toestemming 
voor een overdrachtsrapportage met betrekking tot mijn kind aan de basisschool. 
Aldus naar waarheid ingevuld, 

Naam & achternaam 
 

 

Datum & handtekening 
 

 



 

Verklaring privacybescherming 

 

Op de site www.vechtkroost.nl worden geregeld actuele foto’s van de activiteiten van de 

peuterspeelzaal geplaatst.  

 

In het kader van de privacybescherming zijn voor peuterspeelzaal Vechtkroost de volgende 

afspraken gemaakt: 

 

 Op de website worden geen namen of adresgegevens van peuters genoemd; 

 Ouders kunnen bezwaar maken tegen het plaatsen van een foto van hun 

zoon/dochter, ook als zij eerder toestemming hebben gegeven voor plaatsing; 

 Neemt u daarvoor contact op met de kinderadministratie. 

 

Hier onder treft u de verklaring aan. Graag ontvangt de kinderadministratie dit document 

ondertekend terug met het inschrijfformulier. 

 

De ouders van …………………………………………………………………………………………. 

zijn op de hoogte van de afspraken rondom privacybescherming van peuterspeelzaal 

Vechtkroost en geven wel/geen  (doorhalen wat niet van toepassing is) voor het plaatsen 

van foto’s van hun zoon/dochter op de website. 

 

Naam ouder: ……………………..……………………………..  

 

Datum: …………………………….……………………………….. 

 

Handtekening: …………………………………………………..  

 

    

 

 

Gelieve dit formulier terug te sturen aan de kinderadministratie 

 

           

Peuterspeelzaal Vechtkroost 
Niftarlakelaan 3 

3633 CA Vreeland 

Tel: (0294) 23 45 56 

http://www.vechtkroost.nl/


  

Verklaring uitsluiting aansprakelijkheid bij 

schade door medisch handelen 

 

Het is mij bekend dat de leiding en het bestuur van de stichting Peuterspeelzaal Vechtkroost 

geen verantwoordelijkheid nemen voor schade aan het door mij ingeschreven kind, die 

ontstaat door onwetendheid, dan wel voor schade die ontstaat door eventuele medische 

handelingen die van de leidsters gevraagd worden. 

 

Tevens verklaar ik bij deze dat ik geen lichamelijke en/of geestelijke gebreken van het door 

mij ingeschreven zoon/dochter: 

 

……………………………………………………………….. (naam en achternaam) heb verzwegen. 

 

 

Naam ouder: ……………………..……………………………..  

 

Datum: …………………………….……………………………….. 

 

Handtekening: …………………………………………………..  

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

Gelieve dit formulier terug te sturen aan de kinderadministratie 

 

           

Peuterspeelzaal Vechtkroost 
Niftarlakelaan 3 

3633 CA Vreeland 

Tel: (0294) 23 45 56 



  

Verklaring toestemming voor  

buitenschoolse activiteiten 

 

Voor een aantal zaken willen we graag de toestemming of instemming van de ouders. 

 

 Vervoer met auto (verzekering en autostoel voldoen aan wetgeving); 

 Buitenschoolse activiteiten  onder begeleiding van medewerker(s) peuterspeelzaal 

Vechtkroost en hulpouder(s); 

 Spelen buiten het hek onder begeleiding van medewerker(s) peuterspeelzaal 

Vechtkroost en hulpouder(s); 

 Intocht van Sinterklaas langs de Vecht onder begeleiding van medewerker(s) 

peuterspeelzaal Vechtkroost en hulpouder(s). 

 

Toestemming gegeven door: 

 

Naam ouder: ……………………..……………………………..  

 

Datum: …………………………….……………………………….. 

 

Handtekening: …………………………………………………..  

 

    

 

     

 

 

Gelieve dit formulier terug te sturen aan de kinderadministratie 

 

           

Peuterspeelzaal Vechtkroost 
Niftarlakelaan 3 

3633 CA Vreeland 

Tel: (0294) 23 45 56 


