AANMELDINGSFORMULIER PEUTERSPELEN

NIET INVULLEN
Aanmeldingsdatum:

Peuterspelen locatie: …………………………………………………………………….
In te zenden na de leeftijd van 18 maanden, plaatsing vanaf 2 jaar.

………………………
Datum 2 jaar:
………………………

Gegevens Peuter
Achternaam
Roepnaam

Jongen / meisje

Woonadres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Nationaliteit
Geboorteland

Heeft uw kind eerder een andere voorschoolse voorziening zoals kinderopvang of peuterspeelzaal bezocht of
stond (staat) uw kind al ergens anders op de wachtlijst? Ja / Nee
Zo ja, waar en wanneer?…………………………………………………………………….……………………….…..…
Voorkeur dagdelen? Ja / Nee
Zo ja, welke dagdelen? ……………………………………………………………………………………...……………...
Voor zover mogelijk wordt hier rekening mee gehouden. Het kan het zijn dat uw kind dan later geplaatst wordt.
Gegevens ouders/verzorgers
Vader / verzorger

Moeder / verzorger

Achternaam, voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer b.g.g.
Hoogst afgeronde opleiding
Beroep
Werkgever
BSN nummer
Nationaliteit
Geboorteland
E-mail

Is er sprake van een één-oudergezin? Ja / Nee

Z.O.Z.
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Zijn er bijzonderheden t.a.v. de gezondheid of het gedrag van uw kind?
…….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Van welke regeling wilt u gebruik maken voor het Peuterspelen bij M.O.S.
 Ik kom in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en ontvang een overeenkomst voor het Peuterspelen
bij M.O.S.
 Ik kom niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en wil daarom voor het Peuterspelen bij M.O.S.
gebruik maken van de Subsidieregeling Peuteropvang van de gemeente Smallingerland en vul
daarom onderstaande verklaring in.
Voorwaarden subsidieregeling peuteropvang gemeente Smallingerland
U komt in aanmerking voor de subsidieregeling peuteropvang als u als ouder(s)/verzorger(s):
 woont in de gemeente Smallingerland;
 niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag;
 uw kind 2 of 3 jaar oud is en twee dagdelen per week de peuteropvang bezoekt;
 bereid bent om een *inkomensverklaring te overleggen of ingeval van zelfstandige ondernemer/ZZP-er:
bereid bent een kopie overleggen van de meest recente aanslag inkomstenbelasting van het
betreffende belastingjaar. Als één of beide ouders een uitkering ontvangen/ontvangt, dan verzoeken wij
u ook (een) recente uitkeringsspecificatie(s) mee te sturen.
*een inkomensverklaring (over het laatste jaar dat u aangifte gedaan heeft) kunt u aanvragen via de
belastingtelefoon: 0800-0543 (gratis). Het duurt ongeveer 2 weken voordat u het formulier ontvangt. Ingeval
van een twee-oudergezin vraagt u 2 inkomensverklaringen aan. De originele inkomensverklaring moet u met dit
aanmeldingsformulier aan ons terugsturen.
Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
Ouder(s) moeten door middel van een ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ en de
inkomensverklaring aan de MOS en aan gemeente verklaren dat hij/zij geen recht hebben/heeft op
kinderopvangtoeslag.
De naam van de ouder/verzorger die geen inkomen heeft.
Voorletters en achternaam :
Burgerservicenummer (BSN) :
Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.1.
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk.
Tevens verklaar ik hierbij (maak uw keuze door het juiste vakje aan te kruisen):
 in geval van 2 ouders/verzorgers, dat er sprake is van 1 ouder/verzorger met inkomen en de andere
ouder/verzorger geen inkomen heeft en ook niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag
 bij een alleenstaande ouder/verzorger dat er geen inkomen is en deze ouder ook niet in aanmerking
komt voor kinderopvangtoeslag
 dat op een andere wijze aangetoond kan worden dat er geen recht is op de kinderopvangtoeslag zoals
bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk.
De ouderbijdrage per maand
Als u gebruik maakt van de subsidieregeling peuteropvang
De kosten van peuterspelen voor 2 dagdelen per week (3 uren per dagdeel) bestaan uit twee onderdelen: de
ouderbijdrage (adviestabel peuterwerk van de VNG) en de overige kosten die door de gemeente gesubsidieerd
worden. De subsidie wordt aan u verleend, maar rechtstreeks aan de aanbieder uitbetaald.
De ouderbijdrage per maand is afhankelijk van het toetsingsinkomen van uw gezin. Op basis van de
inkomensverklaring(en) wordt de ouderbijdrage vastgesteld door de M.O.S. Als u geen verklaring wilt
overleggen, betaalt u de volledige kosten van het peuterspelen.
Als u gebruik maakt van de kinderopvangtoeslag
U betaalt een vast bedrag per maand aan de M.O.S., een deel hiervan krijgt u (maandelijks) vergoed via de
Belastingdienst.
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Inning ouderbijdrage
U ontvangt 12 keer per jaar een factuur, gebaseerd op 40 weken peuterspelen per jaar gedurende 2 dagdelen
(van 3 uren per dagdeel) per week. De vakanties zijn dus in het tarief verwerkt.
De inning van de ouderbijdrage gebeurt bij voorkeur door middel van automatische incasso. Dit is kosteloos.
Indien u middels een factuur wilt betalen, brengen wij hiervoor € 2,50 administratiekosten per maand in
rekening.
Informatie over de juiste ouderbijdrage tarieven vindt u op onze website: www.mosweb.nl of u kunt deze
aanvragen bij de peuteradministratie (zie adresgegevens onderaan dit formulier.) Ook vind u hier de
aanvullende voorwaarden voor het Peuterspelen bij M.O.S.
Voor automatische incasso moet u onderstaande machtiging in te vullen.

Doorlopende machtiging
Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Land incassant
Kenmerk machtiging

: Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
: Zuidkade 62/1
: 9203 CN
Woonplaats incassant : Drachten
: Nederland
Incassant ID
: NL85ZZZ410001250000
: Ouderbijdrage Peuterspelen

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Maatschappelijke Onderneming
Smallingerland om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens ouderbijdrage Peuterspelen en uw bank om doorlopend een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting M.O.S.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Rekeningnummer [IBAN] …………………………………………………………………………………………..
Bank Identificatie [BIC] ……………………………………………………………………………………………..
Tenaamstelling rekening ..…………………………….………………………….…………………..……………
Het inschrijfgeld van € 5,= dient u over te maken op IBAN rekeningnummer NL95RABO030.90.78.660
t.n.v. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland.
Zodra uw betaling van het inschrijfgeld binnen is, ontvangt u van ons een bevestiging als bewijs dat uw
peuter op de wachtlijst is geplaatst.
(Let op, het inschrijfgeld van € 5,= dient u zelf over te maken.)
Dit formulier opsturen naar:

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
Administratie Peuterspelen
Postbus 179
9200 AD Drachten
Tel.nr. 0512-525583 (maandag en donderdag)
Mail: peuters@mosweb.nl

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier bevestig ik (indien van toepassing) de juistheid van de
‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’; en ga ik akkoord met subsidievoorwaarden peuteropvang van
de gemeente Smallingerland zoals genoemd in dit formulier;
en ga ik akkoord met de aanvullende voorwaarden van M.O.S. zoals die op www.mosweb.nl staan vermeld.
Aldus naar waarheid ingevuld op: …………………………
Handtekening ouder/verzorger 1: ………………………………………

Handtekening ouder/verzorger 2: ………………………………………
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