Formulier inlichtingen
Naam van het kind:
Voornaa m : .................

Geboorteplaats en datum
Nationa iteÍt :............
Adres:

:.

I

Telefoon:......

.GSM:

E-mailadres:
Naam en voornaam van de moed er:
Rijksregisternummer
Waar te bereiken :...................
Tel. werk:
Naam en voornaam van de vader:......
Rijksregisternu m mer: ..............

Waar te bereiken:
Tel. werk:.

Bewijs van gezinssamenstelling toevoegeil
Naam kinderbijslagfonds

(opvragen bij de dienst bevotking)

:

i

Adres en telefoonnummer waar andere contactpersoon overdag kd
worden:
Naam en voornaam :.........
Relatie

Naam en voornaam
Relatie:
Adres : .....................

Telefoon : ................

Naam en voornaam:
Relatie:...,....
Adres:.,........
Telefoon:.....
Stadhuis - Grotê

Mark|l - B-3290 Diest - te[.013

31 21

2t - fêx 013 322306

Formulier inlichtingen
Naam van het kind:
Voornaam :.................

Adres:
Telefoon:..
School:...
Adres:.....

Telefoon:
Naam, adres, telefoon van de huisarts:

Bloedgroep van het kind:
Wanneer gebeurde de laatste tetanusinenting:

Is uw kind bijzonder gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, bèpaaldê
stoffen of levensmÍddelen: ja / neen.
Zo ja, welke:.....
Lijdt uw kind aan een ziekte zoals:

-

epilepsie
diabetes
andere

Gebruikt uw kind hiervoor medicatie? Ja / neen.
Zo ja, welke:

Zijn er bijzonderheden rond aanpak en verzorging van je kind: jal neen.
Zo ja, welke:

sradhuis - Grore Markt

1

- B-3290 Diest - tel. 013 31 21 21 - fax013 3223 06

Formulier toelatingen
Ondergetekende

;";;

;;;

;;i;";;;;"4;ïffiÏÏ:'il1ffs

....verklaart hierbij dat
verraten om dee*e

Op volgende dagen:

Op volgende uren:

Ondergetekende

verklaart hiefbU du,i.,..
.de opvang zelfstandig mag verlaten qm..na,af, hU!S;

...

te gaan.

irl

. t:it

Op volgende dagen:

,;

Op volgende uren:....
'
, :l

t';

í

i: g.iiï,,, ..
F ;i'" liurs,.
:

Afspraken i.v.m. afhaling van het kind

.tt

Deze mag gebeuren door:

Datum
'i.' .)l.lil;;,
. 4

5tádhuis - 0rote Ma'rkt 1 - 8-3290 Diêst - têt.

013 31 21 21 - fax.013

3?2306

!'.i-

d',r'-dilGiÉ

15

riftelijke overeenkomst

Sch

Info kinderopvang
Organisatie: Stadsbestuur Diest
Adres: Stadhuis, Grote Markt 1, 3290 Diest
Opvanglocaties:
't Kliekske Diest, Grauwzustersstraat 10, 3290 Diest (x)
De Kliek Diest, St. Jansstraat 2A, 3290 Diest (x)
't Kliekske Molenstede, Dorpsplein 4, 3294 Molenstede (x)
't Kliekske Schaffen, Pastorijstraat 3,3290 Schaffen (*)
't Kliekske Vleugt, Vleugtstraat 33, 3290 Schaffen-Vleugt (x)
't Kliekske Deurne, Hasseltsebaan 37, 3290 Deurne (x)

Info ouder(s\
Naam ouder:

Naam ouder:

Adres:...

Info kind
Naam kind:,.........

Geboortedatum en -plaats:
Adres:......,
Toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal
Ik ga akkoord / niet akkoord dat er fotomateriaal van activiteiten, waarop mijl f<i1$.,
staat afgebeeld, wordt gebruikt voor de website van de stad, infobrochures of .a4Qg.1g
infokanalen (x).

Ik heb kennis genomen van het opnamebeleid en de inschrijvingsmodaliteiten
(p. 3 en 4).

Ik heb kennis genomen van de geldelijke bepalingen (p. 10 en 11).
Ik heb kennis genomen van de opzegmodaliteiten voor de ouders en de
voorziening (p. 11).
; :i
:|

*i1ri.

,i lfr:ïg

:r.- I
Wijziging van het huishoudelijk reglement in het nadeel van de contracthouder.
Als het huishoudelijk reglement wijzigt in het nadeel van de contracthóuder, dan
heeft hij het recht om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder*,gnigg*it*rn
schade- of opzeggingsvergoeding. Dit moet binnen de twee maanden na de
kennisname van de wijziging gebeuren,
(*

schrappen wat niet van toepassing is)

Stadhuis - Grotê Markt
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Kennisname en ontvangst huishoudelijk reglement
De ouder verklaart dat hij/zij het huishoudelijk reglement heeft ontvangen en er
kennis van heeft genomen en bevestigt dit met zijn/haar handtekening en de

vermelding van de datum.
Handtekening ouders
Vermeld "gelezen en goedgekeurd" +datum

I

Ouder 1:

Ouder 2

Handtekening organisatie

:

Deze schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten tussen bovenvermelde'partijen
voor de opvang van ...........
............(naam kind) in bovenvermelde
opvanglocatie, en dit volgens de bepalingen in deze overeenkomst.
,
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