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ns van het kind

Voor- en achternaam

Jongen / meisje:

Geboortedatum:

Burgerservicenummer:

Startdatum

ve
Ouder/ vezorger

í:

Ouder/ verzorger 2:

Voornaam

Achternaam en
voorletters:

Adres
Postcode / woonplaats:
Geboortedatum

Telefoon privé:
Telefoon mobiel:
Telefoon werk:
Burgerservicenummer:
E-mailadres

Voorkeur locatie:
Gewenste dagdelen (WE 4 dagdelen) omcirkelen (de middag alleen op de locaties Hooijschuur en
Pionier mogeltjk op de onderstaande dagen)
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

Ochtend

gesloten

Ochtend

Ochtend

Middag

Middag

Middag

Middag

Financiering
U kunt ook voor het peuterspelen kinderopvangtoeslag krijgen als u werkt, studeert, een traject volgt
om werk te vinden of als u verplicht een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling.
lndien u een partner heeft, dan geldt dit ook voor uw partner. U vraagt kinderopvangtoeslag aan via
www.toeslaqen.nl. Het uurtarief voor 2015 bedraagt € 6,90. Wanneer u geen recht heeft op
kinderopvangtoeslag kunt u een beroep doen op de ouderbijdrageregeling van de gemeente voor 6
uur of 12 uurWE.

o
o
o

ik heb recht op kinderopvangtoeslag
ik doe een beroep op de ouderbijdrageregeling, ik onderteken ook de financiële bijlage op blz.
2

WE: mijn kind is geïndiceerd voor Voorschoolse Educatie, ik voeg het
vooraanmeldingsformulier
Centrum Jong /GGD bij.

van

Plaats.

Datum
Handtekening.

Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier (evt. samen met de financiële gegevens en/of vooraanmeldingsformulier wE)
ondertekend in de bijgesloten retourenvelop, aan ons te retourneren (postzegel niet nodig).
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opving

Financiële bijlage
Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u een beroep doen op de
inkomensafhankelijke ouderbijdrageregeling van de Gemeente Zaanstad voor 6 uur, of 12 uur WE
indien u een WE indicatie heeft. . De bijdrage wordt berekend op basis van het gezamenlijk
toetsingsinkomen. Om uw ouderbijdrage te bepalen verschaft u aan ons uw inkomensgegevens zodat
wij uw toetsingsinkomen kunnen vaststellen:

.
.
o
.
.

Een recente loon- of uitkeringsspecificatie van (beide) oude(s)
Óf de jaaropgave van het afgelopen jaar van uw werkgever; echter dan berekenen we een
opslagpercentage van 2,5o/o op uw inkomen ten opzichte van vorig jaar.
Als u zelfstandige bent, ontvangen wij graag een recente lB 60- verklaring. Er wordt een
opslagpercentage gerekend van 2,5% per jaar.
ls uw gezamenlijke toetsingsinkomen hoger dan € 95.1 12,00? Dan hoeft u geen gegevens
aan te leveren, u valt dan in het hoogste tarief.
Zolang u ons geen gegevens stuurt, wordt u automatisch ingedeeld in het hoogste tarief.

Uw inkomensgegevens dienen vóór ingang van de plaatsing te worden aangeleverd en vervolgens bij
de aanvang van een nieuw kalenderjaar. Wijzigingen in het inkomen, die voor de berekening van de
ouderbijdrage van belang zijn, dient u steeds door te geven aan de Frontoffice van Freekids (inclusief
schriftelijke bewijzen).

Wij vezoeken u het aanmeldingsformulier eventueel voor aanmeldformulier WE samen met de
financiële gegevens ondertekend in de bijgesloten retourenvelop, aan ons te retourneren (postzegel
niet nodig). De aanmelding kan in behandeling worden genomen als het formulier vollediq is ingevuld
en voorzien van de benodigde financiêle gegevens.

OUDERBIJDRAGE TABEL
Voor 6 (2x3) uur per week oÍ 12 (ax3) uur VVE
Gezamenlijk

Ouderbijdrage

toetsingsinkomen 20í6

peuteropvang 20í6
per maand

per maand

I

lager dan

2

€

3

€ 2.127
€ 2.926
€ 3.980
€ 5.720
€ 7.926

4
5

6
7

1.384

€ 1.383
€ 2.126
€ 2.925
€ 3.979
€ 5.719
€ 7.925

€
€
€
€
€
€

en hoger

€

12,80
18,80

28,00
37,80
58,00
91,00
112,20

Hierbij verklaar ik
dat ik geen recht heb op kinderopvangtoeslag
dat wijzigingen in de inkomensgegevens direct zullen worden doorgegeven aan de
Frontoffice.
dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

o
o
o

Plaats

Datum
Handtekening

Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier (evt. samen met de financiële gegevens en/of vooraanmeldingsformulier
ondertekend in de bijgesloten retourenvelop, aan onste retourneren (postzegel niet nodig).

WE)

