
INSCHRIJFFORMULIER BSO Harlekijn
Kindontmoetingscentrum de Brakken

Voorletters / voornaam

Voorvoegsel / achternaam

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Geslacht ⃝ Jongen ⃝ Meisje

Nationaliteit

Geboorteland

Naam huisarts / huisartsenpraktijk

Telefoonnummer huisarts

Voorletters / voornaam

Voorvoegsel / achternaam

Adres

Postcode / woonplaats

Telefoon privé

Telefoon mobiel

Relatie met kind ⃝ Vader ⃝ Moeder ⃝ Anders nl:

Nationaliteit

Geboorteland

Correspondentie e-mailadres

BSN (Burger Service Nummer)

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

In geval van nood:

Eén-oudergezin? ⃝ Nee ⃝ Ja

Burgerlijkse staat ⃝ Gehuwd ⃝ Samenwonend ⃝ Gescheiden

Taal die thuis gesproken wordt: ⃝ Nederlands ⃝ Anders nl:

Voorletters / voornaam

Voorvoegsel / achternaam

Adres (indien anders dan bij ouder 1)

Postcode / woonplaats

Telefoon privé

Telefoon mobiel

Relatie met kind ⃝ Vader ⃝ Moeder ⃝ Anders nl:

Nationaliteit

Geboorteland

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Belangrijke (medische) informatie ⃝ Nee ⃝ Ja

Toelichting

Gegevens kind

Ouder/verzorg(st)er 1

/

/

/

Ouder/verzorg(st)er 2
/

/

/

Naam: Telefoonnummer:



Gewenst aanbod ⃝ 52 weken zorgeloos pakket

⃝ 46 weken opvang

⃝ 40 weken opvang

⃝ Vakantie opvang

⃝ Flexibele opvang

⃝ Incidentele/extra opvang

                        ⃝ maandag ⃝ dinsdag ⃝ woensdag ⃝ donderdag ⃝ vrijdag

Gewenste plaatsingsdatum ⃝ 

Aanvullende informatie:

Naam en voorletters:

IBAN (rekeningnummer):

Plaats en datum: Handtekening:

Dit formulier bij voorkeur digitaal invullen en verzenden. Kijk op www.muzerij.nl en dan bij aan/afmelden

Dit formulier verzenden naar: Muzerij, Postbus 84, 5120 AB  RIJEN

Of inscannen en doormailen naar: administratie@muzerij.nl

U krijgt een schriftelijke bevestiging via e-mail en wordt persoonlijk benaderd voor een plaatsingsaanbod, zodra er een plaatsje vrij is.

Burgemeester Sweensplein 7 Voorschoolse opvang 07:30 - 08:30 uur

5121 EM  RIJEN Naschoolse opvang 15:30 - 18:30 uur

0161-223074 / keuze 3 BSO 12:00 - 18:30 uur

bso.harlekijn@muzerij.nl 07:30 - 18:30 uur

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze administratie op administratie@muzerij.nl of 0161-722104.

De BSO is te bereiken vanaf september 2016 op 0161-223074 / optie 3 BSO.

BSO, adres(sen) en openingstijden

Aanbod


