Inschrijfformulier Lunchtijd Leiderdorp
Ingangsdatum: ___-___-20___
Gegevens van het kind
Familienaam________________________Roepnaam____________________________
Geboortedatum_____________________ Meisje/jongen
Groep_____________________________
Is er een broertje of zusje geplaatst bij Lunchtijd Leiderdorp? O Ja / O Nee
Ja? Naam broertje en/of zusje: ______________________________________________
Let op: Wij berekenen eenmalig €10,- inschrijfgeld per gezin
Ik geef mijn kind op voor de volgende opvang
O Maandag
O Dinsdag
O Donderdag
O Vrijdag
O Flex-abonnement
€3.– per keer

Vast overblijven per jaar
1 dag in de week
2 dagen in de week
3 dagen in de week
4 dagen in de week

Jaarprijs
€98.00
€196.00
€294.00
€392.00

Maandprijs*
€9.80
€19.60
€29.40
€39.20

* Hoe incasseren wij? De maandprijs is gebaseerd op 10x per jaar een incasso: van september tot en met juni.

Bereikbaarheid ouder(s)/verzorger(s) tijdens de overblijf
Dhr./Mw., naam en voorletters ouder/verzorger 1_____________________
Email_________________________________________________________
Telefoon/mobiel________________________________________________
Telefoon werk__________________________________________________
Bedrijfsnaam ___________________________________________________
Dhr./Mw., naam en voorletters ouder/verzorger 2_____________________
Email_________________________________________________________
Telefoon/mobiel________________________________________________
Telefoon werk__________________________________________________
Bedrijfsnaam __________________________________________________
Alternatief contactadres
Wanneer een of beide ouders onbereikbaar zijn, kunnen de overblijfkrachten in geval van nood
contact opnemen met:
Naam: __________________________________________________________________________
Telefoonnummer(s): _______________________________________________________________
Relatie tot het kind (familie, buren of anders) ___________________________________________

Z.O.Z.
Stuur dit formulier naar Lunchtijd Leiderdorp, postbus 9, 2350 AA Leiderdorp

Lunchtijd Leiderdorp, p/a Van Diepeningenlaan 110F,leiderdorp, T 071-5817777, E:lunchtijd@floreokids.nl, I www.lunchtijd-leiderdorp.nl, IBAN NL35RABO311700292, kvk 27318180

Let op: dit inschrijfformulier moet uiterlijk 1 maand van tevoren bij ons binnen zijn, bijv. Uiterlijk 30 november voor wijziging 1 januari.

Factuur per mail
Lunchtijd Leiderdorp verstrekt geen facturen per post. Maandelijks ontvangt u, voorafgaand aan de incassering
van het maandbedrag, een factuur per mail.

Gegevens ouders/verzorgers
Naam: _____________________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________
Postcode: _________________________________ Woonplaats:_______________________________________
Land *: _____________________________________________________________________________________
Rekeningnummer (IBAN): ______________________________________________________________________

Ingangsdatum definitief
Na inschrijving ontvangt u per mail een definitief contract voor het overblijven. Na ondertekenen van dit
contract is de inschrijving definitief.

Lunchtijd Leiderdorp aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kinderen die voor de overblijf staan
geregistreerd maar niet aanwezig zijn, vanwege bijvoorbeeld ziekte of omdat ze elders zijn gaan
lunchen. Ouder(s) verklaren bekend te zijn met het huisreglement van Lunchtijd Leiderdorp en hebben
een exemplaar hiervan ontvangen.

Stuur dit formulier naar Lunchtijd Leiderdorp, postbus 9, 2350 AA Leiderdorp

