
Locatie Woelige Hoek 
Burgemeester van Gentsingel 1b 

2636 BP Schipluiden 
sander@harlekijnmaasland.nl 

 

Inschrijfformulier Inimini Schipluiden  
 

Datum inschrijving: 
Gegevens kind: 
Achternaam:     
Voornaam:     
Geslacht:   jongen/ meisje 
Plaats in het gezin:   …e kind 
Geboortedatum:   
Burgerservicenummer:   
(Medische ) bijzonderheden betreffende kind of gezin: 
Huisarts: 
VVE Indicatie   Ja / Nee 
 
Het betreft een aanvraag voor: 

Algemeen toegankelijke plaats (ATP) 
Plaatsing peuteropvang volgens Wet Kinderopvang (WKP) 

Gewenste startdatum:    …..-……-…….   
Hoeveel ochtenden opvang wenst u?:    .. 
Welke dagen hebben uw voorkeur?:    .. 
Kunnen wij u ook voor andere dagen benaderen?:  Ja/Nee 
 
Ouder/ verzorger 1      Ouder/ verzorger 2 
Aanhef: Dhr./ Mevr.      Aanhef: Dhr./ Mevr. 
Achternaam:       Achternaam 
Voorletters:       Voorletters 
Adres:        Adres     
Postcode:       Postcode 
Plaats:        Plaats 
BSN nummer:       BSN nummer 
Hoogst genoten opleiding:     Hoogst genoten opleiding: 
Beroep:       Beroep 
Werkzaam:  ja/nee      Werkzaam:  ja/nee 
Telefoon:       Telefoon 
Mobiel:       Mobiel 
Telefoon Werk:      Werk: 
Geboorte datum:      Geboorte datum 
Geboorte land:      Geboorte land 
E-mail 1:       Email 2 
 
Ondertekening: 
 
……………………….. 
Naam: 
Plaats: 
Datum: 



Locatie Woelige Hoek 
Burgemeester van Gentsingel 1b 

2636 BP Schipluiden 
sander@harlekijnmaasland.nl 

 

Plaatsing: 
U kunt een plaatsing voor uw kind doen van 1 of meerdere ochtenden. Het is mogelijke om op een 
later tijdstip het aantal ochtenden opvang uit te breiden.  Een aanvullende aanvraag kan 
schriftelijk of per email. U ontvangt een bevestiging van de plaatsing van uw kind.  
 
Een Algemeen Toegankelijke Plek (ATP) is van toepassing indien: 

• U gehuwd/samenwonend bent en één van de twee ouders/verzorgers heeft werk en/of 
een uitkering en de andere niet. 

• U bent alleenstaand en heeft geen werk en/of een uitkering  

• U voldoet niet aan de eisen/voorwaarden die gelden voor een Wet Kinderopvang Plaats 
(WKP). 

Een Wet Kinderopvang Plaats (WKP)  is van toepassing indien: 

• U gehuwd/samenwonend bent en beide  ouders/verzorgers hebben werk en/of een 
uitkering. 

• U bent alleenstaand en studeert of heeft werk en/of een uitkering  

• U voldoet wel aan de eisen/voorwaarden die gelden voor een Wet Kinderopvang Plaats 
(WKP).  Zie www.toeslagen .nl.  

• Via http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/ 
toeslagen/aanvragen/  kunt u een proefberekening maken van uw toeslag opvangkosten. 

• Voor een 2e of 3e kind ontvangt u een hogere tegemoetkoming dan voor het 1e kind. Dit 
wordt bepaald door de belastingdienst. 

Een VVE plaatsing: 

• De eerste 2 ochtenden worden berekent volgens de bovenstaande tarieventabel.  

• De 3e en 4e ochtend zijn kosteloos voor de ouders, aangezien deze volledig door de 
gemeente worden vergoed. Hiervoor is wel een VVE indicatie van JGZ nodig 

Voor de kosten verwijzen wij u naar ons tarievenblad. 

U kunt dit formulier per post versturen naar:  s Herenstraat 14, 3155 SH, Maasland. 
U kunt dit formulier ook afgeven op onze locatie: Burgemeester van Gentsingel 1 b. 2636 BP 
Schipluiden (lokaal Inimini rechts in de hoek). 
Wanneer u dit ingevulde formulier per e-mail aan ons toestuurt wordt dit gezien als zijnde 
ondertekend.  
Alle velden moeten zijn ingevuld. 
 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/

