
 

Aanvraag voor plaatsing Kinderdagopvang 

Gegevens van het kind Het Ruimtekasteel 

Achternaam  
Postadres: 

Hampshire 13, 7551 KD 
Hengelo 

Voorletters  Telefoon: 085- 773 17 79 

Roepnaam  E-mail: info@ruimtekasteel.nl 

Geb. datum  Internet: www.ruimtekasteel.nl 

Geslacht  KvK-nummer: 68359721 

Burgerservicenummer  Bankrekening: NL73INGB0007723689 

 LRK-nummer: 194794167 

 Foto’s van mijn kind mogen gebruikt worden voor social media en onze website* 

 Mijn kind mag mee op uitstapjes te voet en/of met de auto* (uiteraard met passende autostoeltjes) 

* Doorhalen indien iets niet van toepassing is. 

Gegevens van ouder/verzorger 1 

Naam  De heer     Mevrouw 

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer privé  

Mobiel nummer  

E-mailadres  

Werkgever  

Telefoonnummer werk  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  



 

 

Gegevens van ouder/verzorger 2 

Naam  De heer     Mevrouw 

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer privé  

Mobiel nummer  

E-mailadres  

Werkgever  

Telefoonnummer werk  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

 

Locatie en ingangsdatum  

Gewenste locatie:  Gewenste ingangsdatum: 

 KDV Het Ruimtekasteel  

 

Gewenste dagdelen              Jaarplaats                                        40-weken (schoolweken) 

 KDV hele dag 07.30 – 
18.00 

KDV ochtend 07.30 – 12.45 KDV middag 12.45 – 
18.00  

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    



 

                                                                  Flexibel/Incidenteel, gemiddeld aantal dagdelen per week:             

 

Opmerkingen:  

 

 

 

 

 

Machtiging doorlopende SEPA Incasso 

Naam:  

Adres incassant:  

Incassant id:  

Kenmerk machtiging:  

Kindercentrum De Ruimte BV 

Hampshire 13, 7551 KD Hengelo, Nederland 

NL03ZZZ683597210000 

Ouderbijdrage 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

• Het Ruimtekasteel voor plaatsing van uw kind onder de dan geldende algemene voorwaarden. 
• Het Ruimtekasteel om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 

uw rekening af te schrijven en 
• uw bank om doorlopend een bedrag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Het 

Ruimtekasteel 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

 

Gegevens in te vullen 
door ouder/verzorger 

Naam en voorletters:   

Adres:  

Postcode/woonplaats:  

Land:  

IBAN nummer:  

Plaats en datum:  

Handtekening: 

 

 

 



 

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons via onze contactgegevens.  Dit aanvraagformulier kunt u 
inleveren op de opvanglocatie of sturen naar ons postadres. 

Indien uw aanvraag voor plaatsing akkoord is ontvangt u van ons een bevestiging van de plaatsing. 
Uw aanvraag voor plaatsing blijft tot aan de bevestiging een verzoek. 


