
 

AANMELDINGS-/  MUTATIEFORMULIER 

              
 
  Atjehstraat 32        Ambonstraat 28 B 
  2315 CV Leiden       2315 GH Leiden 

 
 

Kijk voor meer informatie op www.kindinbeeld.com 
 
Gegevens kind: 
 

Roepnaam______________________ M/V Geboortedatum________________ 

Achternaam______________________________________________________ 

Burgerservicenummer _____________________________________________ 

 
Gegevens ouder(s)/verzorger(s): 
 

Voor/achternaam moeder: ___________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ________________________________________________ 

Telefoon privé:______________________________________________________ 

Beroep __________________________Telefoon werk _____________________ 

Telefoon mobiel  __________________E-mail ___________________________  

Burgerservicenummer: _______________________________________________ 
 

 

Voor/achternaam vader:_____________________________________________ 

Adres (indien anders): ________________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ________________________________________________ 

Telefoon privé: _____________________________________________________ 

Beroep ___________________________Telefoon werk_____________________ 

Telefoon Mobiel ___________________E-mail ___________________________  

Burgerservicenummer_________________________________________________ 
 



School 
Kruis aan naar welke school uw kind gaat. 
 Afstand 

tot BSO 
Wijze van ophalen kosten Aankruisen 

Mareland - Leiden 
 

 1,7 KM Met de (bak)fiets en/of 
lopend 

Geen  

Haanstra 2,7 KM Met de (bak)fiets Geen  

De Leeuwerik – 
Leiderdorp* 
LET OP andere tarieven! 

2,7 KM Met de (bak)fiets Geen  

De Elckerlyc - Leiderdorp 3,9 KM Met de auto € 3,50 per rit (of delen 
door het aantal kinderen) 

 

Andere school, namelijk: 
 
 

    

 
Gaat naar klas/groep : ________________________________________________ 
 
Naam leerkracht:_____________________________________________________ 
 
Gewenste opvang 
 
A: naschoolse opvang van 13.00–15.00 uur (alleen voor Mareland) 
B: naschoolse opvang van 13.00–18.30 uur (alleen voor Mareland) 
C: naschoolse opvang van 14.30 – 18.30 uur (Haanstra) 
D: naschoolse opvang van 14.45 – 18.30 uur (Elckerlyc) 
E: naschoolse opvang van 15.00 – 18.30 uur (Leeuwerik) * LET OP andere tarieven 
 
Vakantieopvang: Opvang tijdens de schoolvakanties van 8.00 – 18.30 uur (m.u.v. de 
week tussen Kerst en Nieuwjaar) en tijdens studie(mid)dagen. 
 
Kruis aan op welke dagen u welke vorm van opvang wenst. 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

A: 13.00 – 15.00 u 
 

  Geen opvang 
mogelijk 

  

B: 13.00– 18.30 u 
 

     

C: 14.30 – 18.30 u      

D: 14.45 – 18.30 u      

E: 15.00 – 18.30 u      

 
Vakantieopvang 
(11 weken) 

Ja  Nee  

  

 
 
 



Gewenste startdatum ____________________(dd/mm/jj: per de 1e of de 15e van de 
maand)  
 
 
Bij plaatsing ga ik akkoord met een opzegtermijn van een maand per de 1e van de 
maand.  
 

Datum _______________________  Handtekening____________________________ 

 

Plaats ________________________  Naam ________________________  

 

 
Met het inschrijven van uw kind gaat u akkoord met het Privacy Statement van 
Kindercentrum Kind in Beeld BV, welke is na te lezen op de website:   
www.kindinbeeld.com 
 
U kunt dit formulier mailen of opsturen naar ons planningsbureau Debicare 
info@debicare.nl of opsturen per post: 
 
Debicare Nederland BV 
t.a.v Jos van Santen 
Zeemanstraat 61 b 
2991 XR Barendrecht 
 
Wanneer uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u een plaatsingsovereenkomst 
(contract) en volgt een intakegesprek (zodra getekend retour Debicare) met een van 
de medewerkers van BSO Bolderburen en/of BSO Buitenburen. 
 
 


