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Andere PDF Readers beïnvloeden het formulier nadelig en veroorzaken problemen bij het 
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Schooljaar 2011 - 2012
 
U dient voor ieder kind een nieuw 
formulier in te vullen.
Welkom bij de Tussenschoolse opvang van 
Kinderopvang Humanitas Regio Midden-Gelderland 
 Kindgegevens
Geboortedatum   * 
Dag
Maand
Jaar
 Gegevens ouder/verzorger  --  Vul hier de naam van de betalende ouder in.
Telefoonnummers
E-mail adres.
Schoolgegevens
Velden met een * verplicht in te vullen.
U dient alle verplichte vakjes in te vullen..
 Denkt U eraan alle velden, die met een *gemarkeerd zijn, in te vullen..
 Nadat u op "Volgende" hebt geklikt kunt u niet meer terug naar deze bladzijde.
Als u al klant bent bij Kinderopvang Humanitas Regio Midden-Gelderland Tussenschoolse opvang vragen wij u hier uw debiteurnummer in te vullen (totaal 9 cijfers). Uw debiteurnummer begint met 10161. . . .
 Om verder te gaan selecteert u in onderstaande Plaatsselectie de plaats
 van de school en daarna in Schoolkeuze de school van uw kind(eren).
  BSN is voorheen sofinummer.
Basisprijs
Velden met een * verplicht in te vullen.
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode A
Basisprijs
Groep
Aantal
Faktuurprijs
Periode B
Basisprijs
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode C
Opmerkingen
Canada  Doetinchem
Groep
Bonnen
per kaart
Faktuurprijs
Aantal kaarten
Basisprijs
Kaartkeuze
Nadat u op "Volgende" hebt geklikt kunt u niet meer terug naar deze bladzijde.
Periode A   14  augustus t/m 31 december 2011
Periode B   1 januari t/m 28 april  2012
Periode C  29 april t/m  7 juli 2012
 Bonnenkaart voor 5 of 10 keer Incidentele kinderopvang 2011-2012
Voor het abonnement vinkt u op deze pagina 
de dagen aan die u in een bepaalde periode 
wilt afnemen. 
Deze aanvraag is voor de periodes B en C (schooljaar 2011/2012). Incassering van de kosten vindt plaats per perioden.
 
Als u niet wekelijks dezelfde dagen afneemt, kunt u 1 of meerdere bonnenkaarten aanvragen.
 
De hiergenoemde basisprijs (periode B en C plus bonnenkaart) is alleen geldig voor deze periodes  in 2011/2012.
Het abonnement wordt per periode berekend.
Het is niet mogelijk om van dagen te ruilen.
 
Er vindt geen restitutie van gemiste 
opvangmomenten plaats.
 
De bonnenkaarten zijn niet kindgebonden, 
maar geldig voor alle kinderen in het gezin.
 
U dient wel elk kind afzonderlijk aan te melden.
 
 
Canada  Doetinchem
Bonnenkaart voor 5 of 10 keer incidentele kinderopvang
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met digitale informatievoorziening. 
Tevens verklaar ik bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de afspraken zoals vermeld 
in de informatie met betrekking tot de TSO en de algemene leveringsvoorwaarden van 
Kinderopvang Humanitas, die staan vermeld op de website van Kinderopvang Humanitas,  
www.kinderopvanghumanitas.nl of aan te vragen zijn via tel.nr: 0314-711115.
 
 Factuurgegevens
 E-mail adres.
 Telefoonnummers.
 Gegevens ouder/verzorger.
Tussen-
voegsel
Voor-
letters
Velden met een * verplicht in te vullen
Aanvinken voor akkoord.**
 Geboortedatum  * 
Tenslotte ga ik akkoord met betaling via automatische incasso, vooraf, voor periode B en C (incassering
in twee periodes) en de bonnenkaarten. Ik machtig hierbij Kinderopvang Humanitas om het bedrag per
periode, danwel voor de bonnenkaarten automatisch van mijn bank-of girorekening af te schijven.
 
Factuurbedrag is periode B en C  plus eventueel
door u bestelde bonnenkaart(en).
Basisprijs
Velden met een * verplicht in te vullen.
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode A
Basisprijs
Groep
Aantal
Faktuurprijs
Periode B
Basisprijs
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode C
Opmerkingen
De Huet  Doetinchem
Groep
Bonnen
per kaart
Faktuurprijs
Aantal kaarten
Basisprijs
Kaartkeuze
Nadat u op "Volgende" hebt geklikt kunt u niet meer terug naar deze bladzijde.
Periode A  14  augustus t/m 31 december 2011
Periode B   1 januari t/m 28 april  2012
Periode C  29 april t/m  7 juli 2012
 Bonnenkaart voor 5 of 10 keer Incidentele kinderopvang 2011-2012
Voor het abonnement vinkt u op deze pagina 
de dagen aan die u in een bepaalde periode 
wilt afnemen. 
Deze aanvraag is voor de periodes B en C (schooljaar 2011/2012). Incassering van de kosten vindt plaats per perioden.
 
Als u niet wekelijks dezelfde dagen afneemt, kunt u 1 of meerdere bonnenkaarten aanvragen.
 
De hiergenoemde basisprijs (periode B en C plus bonnenkaart) is alleen geldig voor deze periodes  in 2011/2012.
Het abonnement wordt per periode berekend.
Het is niet mogelijk om van dagen te ruilen.
 
Er vindt geen restitutie van gemiste 
opvangmomenten plaats.
 
De bonnenkaarten zijn niet kindgebonden, 
maar geldig voor alle kinderen in het gezin.
 
U dient wel elk kind afzonderlijk aan te melden.
 
 
De Huet  Doetinchem
Bonnenkaart voor 5 of 10 keer incidentele kinderopvang
 Factuurgegevens
 E-mail adres.
 Telefoonnummers.
 Gegevens ouder/verzorger.
Tussen-
voegsel
Voor-
letters
Velden met een * verplicht in te vullen
Aanvinken voor akkoord.**
 Geboortedatum  * 
Factuurbedrag is periode B en C  plus eventueel
door u bestelde bonnenkaart(en).
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met digitale informatievoorziening. 
Tevens verklaar ik bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de afspraken zoals vermeld 
in de informatie met betrekking tot de TSO en de algemene leveringsvoorwaarden van 
Kinderopvang Humanitas, die staan vermeld op de website van Kinderopvang Humanitas,  
www.kinderopvanghumanitas.nl of aan te vragen zijn via tel.nr: 0314-711115.
 
Tenslotte ga ik akkoord met betaling via automatische incasso, vooraf, voor periode B en C (incassering
in twee periodes) en de bonnenkaarten. Ik machtig hierbij Kinderopvang Humanitas om het bedrag per
periode, danwel voor de bonnenkaarten automatisch van mijn bank-of girorekening af te schijven.
 
Basisprijs
Velden met een * verplicht in te vullen.
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode A
Basisprijs
Groep
Aantal
Faktuurprijs
Periode B
Basisprijs
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode C
Opmerkingen
Nadat u op "Volgende" hebt geklikt kunt u niet meer terug naar deze bladzijde.
ST. Joseph school Lochem  
Groep
Bonnen
per kaart
Faktuurprijs
Aantal kaarten
Basisprijs
Kaartkeuze
Periode A  14  augustus t/m 31 december 2011
Periode B   1 januari t/m 28 april  2012
Periode C  29 april t/m  7 juli 2012
 Bonnenkaart voor 5 of 10 keer Incidentele kinderopvang 2011-2012
Voor het abonnement vinkt u op deze pagina 
de dagen aan die u in een bepaalde periode 
wilt afnemen. 
Deze aanvraag is voor de periodes B en C (schooljaar 2011/2012). Incassering van de kosten vindt plaats per perioden.
 
Als u niet wekelijks dezelfde dagen afneemt, kunt u 1 of meerdere bonnenkaarten aanvragen.
 
De hiergenoemde basisprijs (periode B en C plus bonnenkaart) is alleen geldig voor deze periodes  in 2011/2012.
Het abonnement wordt per periode berekend.
Het is niet mogelijk om van dagen te ruilen.
 
Er vindt geen restitutie van gemiste 
opvangmomenten plaats.
 
De bonnenkaarten zijn niet kindgebonden, 
maar geldig voor alle kinderen in het gezin.
 
U dient wel elk kind afzonderlijk aan te melden.
 
 
ST. Joseph school Lochem  
 Factuurgegevens
 E-mail adres.
 Telefoonnummers.
 Gegevens ouder/verzorger.
Tussen-
voegsel
Voor-
letters
Velden met een * verplicht in te vullen
Aanvinken voor akkoord.**
Geboortedatum   * 
Bonnenkaart voor 5 of 10  keer incidentele kinderopvang
Factuurbedrag is periode B en C  plus eventueel
door u bestelde bonnenkaart(en).
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met digitale informatievoorziening. 
Tevens verklaar ik bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de afspraken zoals vermeld 
in de informatie met betrekking tot de TSO en de algemene leveringsvoorwaarden van 
Kinderopvang Humanitas, die staan vermeld op de website van Kinderopvang Humanitas,  
www.kinderopvanghumanitas.nl of aan te vragen zijn via tel.nr: 0314-711115.
 
Tenslotte ga ik akkoord met betaling via automatische incasso, vooraf, voor periode B en C (incassering
in twee periodes) en de bonnenkaarten. Ik machtig hierbij Kinderopvang Humanitas om het bedrag per
periode, danwel voor de bonnenkaarten automatisch van mijn bank-of girorekening af te schijven.
 
Basisprijs
Velden met een * verplicht in te vullen.
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode A
Basisprijs
Groep
Aantal
Faktuurprijs
Periode B
Basisprijs
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode C
Opmerkingen
Mozaiek  Doetinchem
Groep
Bonnen
per kaart
Faktuurprijs
Aantal kaarten
Basisprijs
Kaartkeuze
Nadat u op "Volgende" hebt geklikt kunt u niet meer terug naar deze bladzijde.
Periode A   14  augustus t/m 31 december 2011
Periode B   1 januari t/m 28 april  2012
Periode C  29 april t/m  7 juli 2012
 Bonnenkaart voor 5 of 10 keer Incidentele kinderopvang 2011-2012
Voor het abonnement vinkt u op deze pagina 
de dagen aan die u in een bepaalde periode 
wilt afnemen. 
Deze aanvraag is voor de periodes B en C (schooljaar 2011/2012). Incassering van de kosten vindt plaats per perioden.
 
Als u niet wekelijks dezelfde dagen afneemt, kunt u 1 of meerdere bonnenkaarten aanvragen.
 
De hiergenoemde basisprijs (periode B en C plus bonnenkaart) is alleen geldig voor deze periodes  in 2011/2012.
Het abonnement wordt per periode berekend.
Het is niet mogelijk om van dagen te ruilen.
 
Er vindt geen restitutie van gemiste 
opvangmomenten plaats.
 
De bonnenkaarten zijn niet kindgebonden, 
maar geldig voor alle kinderen in het gezin.
 
U dient wel elk kind afzonderlijk aan te melden.
 
 
Mozaiek  Doetinchem
Bonnenkaart voor 5 of 10  keer incidentele kinderopvang
 Factuurgegevens
 E-mail adres.
Telefoonnummers.
 Gegevens ouder/verzorger.
Tussen-
voegsel
Voor-
letters
Velden met een * verplicht in te vullen
Aanvinken voor akkoord.**
 Geboortedatum  * 
Factuurbedrag is periode B en C  plus eventueel
door u bestelde bonnenkaart(en).
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met digitale informatievoorziening. 
Tevens verklaar ik bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de afspraken zoals vermeld 
in de informatie met betrekking tot de TSO en de algemene leveringsvoorwaarden van 
Kinderopvang Humanitas, die staan vermeld op de website van Kinderopvang Humanitas,  
www.kinderopvanghumanitas.nl of aan te vragen zijn via tel.nr: 0314-711115.
 
Tenslotte ga ik akkoord met betaling via automatische incasso, vooraf, voor periode B en C (incassering
in twee periodes) en de bonnenkaarten. Ik machtig hierbij Kinderopvang Humanitas om het bedrag per
periode, danwel voor de bonnenkaarten automatisch van mijn bank-of girorekening af te schijven.
 
Basisprijs
Velden met een * verplicht in te vullen.
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode A
Basisprijs
Groep
Aantal
Faktuurprijs
Periode B
Basisprijs
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode C
Opmerkingen
Gildeschool    Drempt
Groep
Bonnen
per kaart
Faktuurprijs
Aantal kaarten
Basisprijs
Kaartkeuze
Nadat u op "Volgende" hebt geklikt kunt u niet meer terug naar deze bladzijde.
Periode A   14 augustus t/m 31 december 2011
Periode B   1 januari t/m 28 april  2012
Periode C  29 april t/m  7 juli 2012
 Bonnenkaart voor 5 of 10 keer Incidentele kinderopvang 2011-2012
Voor het abonnement vinkt u op deze pagina 
de dagen aan die u in een bepaalde periode 
wilt afnemen. 
Deze aanvraag is voor de periodes B en C (schooljaar 2011/2012). Incassering van de kosten vindt plaats per perioden.
 
Als u niet wekelijks dezelfde dagen afneemt, kunt u 1 of meerdere bonnenkaarten aanvragen.
 
De hiergenoemde basisprijs (periode B en C plus bonnenkaart) is alleen geldig voor deze periodes  in 2011/2012.
Het abonnement wordt per periode berekend.
Het is niet mogelijk om van dagen te ruilen.
 
Er vindt geen restitutie van gemiste 
opvangmomenten plaats.
 
De bonnenkaarten zijn niet kindgebonden, 
maar geldig voor alle kinderen in het gezin.
 
U dient wel elk kind afzonderlijk aan te melden.
 
 
Gildeschool    Drempt
Bonnenkaart voor 5 of 10 keer incidentele kinderopvang
 Factuurgegevens
 E-mail adres.
 Telefoonnummers.
 Gegevens ouder/verzorger.
Tussen-
voegsel
Voor-
letters
Velden met een * verplicht in te vullen
Aanvinken voor akkoord.**
 Geboortedatum  * 
Factuurbedrag is periode B en C  plus eventueel
door u bestelde bonnenkaart(en).
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met digitale informatievoorziening. 
Tevens verklaar ik bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de afspraken zoals vermeld 
in de informatie met betrekking tot de TSO en de algemene leveringsvoorwaarden van 
Kinderopvang Humanitas, die staan vermeld op de website van Kinderopvang Humanitas,  
www.kinderopvanghumanitas.nl of aan te vragen zijn via tel.nr: 0314-711115.
 
Tenslotte ga ik akkoord met betaling via automatische incasso, vooraf, voor periode B en C (incassering
in twee periodes) en de bonnenkaarten. Ik machtig hierbij Kinderopvang Humanitas om het bedrag per
periode, danwel voor de bonnenkaarten automatisch van mijn bank-of girorekening af te schijven.
 
Basisprijs
Velden met een * verplicht in te vullen.
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode A
Basisprijs
Groep
Aantal
Faktuurprijs
Periode B
Basisprijs
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode C
Opmerkingen
St. Willibrordus   Drempt
Groep
Bonnen
per kaart
Faktuurprijs
Aantal kaarten
Basisprijs
Kaartkeuze
Nadat u op "Volgende" hebt geklikt kunt u niet meer terug naar deze bladzijde.
Periode A   14 augustus t/m 31 december 2011
Periode B   1 januari t/m 28 april  2012
Periode C  29 april t/m 7 juli 2012
 Bonnenkaart voor 5 of 10 keer Incidentele kinderopvang 2011-2012
Voor het abonnement vinkt u op deze pagina 
de dagen aan die u in een bepaalde periode 
wilt afnemen. 
Deze aanvraag is voor de periodes B en C (schooljaar 2011/2012). Incassering van de kosten vindt plaats per perioden.
 
Als u niet wekelijks dezelfde dagen afneemt, kunt u 1 of meerdere bonnenkaarten aanvragen.
 
De hiergenoemde basisprijs (periode B en C plus bonnenkaart) is alleen geldig voor deze periodes  in 2011/2012.
Het abonnement wordt per periode berekend.
Het is niet mogelijk om van dagen te ruilen.
 
Er vindt geen restitutie van gemiste 
opvangmomenten plaats.
 
De bonnenkaarten zijn niet kindgebonden, 
maar geldig voor alle kinderen in het gezin.
 
U dient wel elk kind afzonderlijk aan te melden.
 
 
St. Willibrordus   Drempt
Bonnenkaart voor 5 of 10  keer incidentele kinderopvang
 Factuurgegevens
 E-mail adres.
 Telefoonnummers.
 Gegevens ouder/verzorger.
Tussen-
voegsel
Voor-
letters
Velden met een * verplicht in te vullen
Aanvinken voor akkoord.**
 Geboortedatum  * 
Factuurbedrag is periode B en C  plus eventueel
door u bestelde bonnenkaart(en).
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met digitale informatievoorziening. 
Tevens verklaar ik bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de afspraken zoals vermeld 
in de informatie met betrekking tot de TSO en de algemene leveringsvoorwaarden van 
Kinderopvang Humanitas, die staan vermeld op de website van Kinderopvang Humanitas,  
www.kinderopvanghumanitas.nl of aan te vragen zijn via tel.nr: 0314-711115.
 
Tenslotte ga ik akkoord met betaling via automatische incasso, vooraf, voor periode B en C (incassering
in twee periodes) en de bonnenkaarten. Ik machtig hierbij Kinderopvang Humanitas om het bedrag per
periode, danwel voor de bonnenkaarten automatisch van mijn bank-of girorekening af te schijven.
 
Basisprijs
Velden met een * verplicht in te vullen.
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode A
Basisprijs
Groep
Aantal
Faktuurprijs
Periode B
Basisprijs
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode C
Opmerkingen
De Woordhof Hummelo
Groep
Bonnen
per kaart
Faktuurprijs
Aantal kaarten
Basisprijs
Kaartkeuze
Nadat u op "Volgende" hebt geklikt kunt u niet meer terug naar deze bladzijde.
Periode A   14 augustus t/m 31 december 2011
Periode B   1 januari t/m 28 april  2012
Periode C  29 april t/m 7 juli 2012
 Bonnenkaart voor 5 of 10 keer Incidentele kinderopvang 2011-2012
Voor het abonnement vinkt u op deze pagina 
de dagen aan die u in een bepaalde periode 
wilt afnemen. 
Deze aanvraag is voor de periodes B en C (schooljaar 2011/2012). Incassering van de kosten vindt plaats per perioden.
 
Als u niet wekelijks dezelfde dagen afneemt, kunt u 1 of meerdere bonnenkaarten aanvragen.
 
De hiergenoemde basisprijs (periode B en C plus bonnenkaart) is alleen geldig voor deze periodes  in 2011/2012.
Het abonnement wordt per periode berekend.
Het is niet mogelijk om van dagen te ruilen.
 
Er vindt geen restitutie van gemiste 
opvangmomenten plaats.
 
De bonnenkaarten zijn niet kindgebonden, 
maar geldig voor alle kinderen in het gezin.
 
U dient wel elk kind afzonderlijk aan te melden.
 
 
De Woordhof Hummelo
Bonnenkaart voor 5 of 10  keer incidentele kinderopvang
 Factuurgegevens
 E-mail adres.
 Telefoonnummers.
 Gegevens ouder/verzorger.
Tussen-
voegsel
Voor-
letters
Velden met een * verplicht in te vullen
Aanvinken voor akkoord.**
 Geboortedatum  * 
Factuurbedrag is periode B en C  plus eventueel
door u bestelde bonnenkaart(en).
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met digitale informatievoorziening. 
Tevens verklaar ik bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de afspraken zoals vermeld 
in de informatie met betrekking tot de TSO en de algemene leveringsvoorwaarden van 
Kinderopvang Humanitas, die staan vermeld op de website van Kinderopvang Humanitas,  
www.kinderopvanghumanitas.nl of aan te vragen zijn via tel.nr: 0314-711115.
 
Tenslotte ga ik akkoord met betaling via automatische incasso, vooraf, voor periode B en C (incassering
in twee periodes) en de bonnenkaarten. Ik machtig hierbij Kinderopvang Humanitas om het bedrag per
periode, danwel voor de bonnenkaarten automatisch van mijn bank-of girorekening af te schijven.
 
Basisprijs
Velden met een * verplicht in te vullen.
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode A
Basisprijs
Groep
Aantal
Faktuurprijs
Periode B
Basisprijs
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode C
Opmerkingen
De Steenuil Steenderen
Groep
Bonnen
per kaart
Faktuurprijs
Aantal kaarten
Basisprijs
Kaartkeuze
Nadat u op "Volgende" hebt geklikt kunt u niet meer terug naar deze bladzijde.
Periode A   14augustus t/m 31 december 2011
Periode B   1 januari t/m 28 april  2012
Periode C  29 april t/m  7 juli 2012
 Bonnenkaart voor 5 of 10 keer Incidentele kinderopvang 2011-2012
Voor het abonnement vinkt u op deze pagina 
de dagen aan die u in een bepaalde periode 
wilt afnemen. 
Deze aanvraag is voor de periodes B en C (schooljaar 2011/2012). Incassering van de kosten vindt plaats per perioden.
 
Als u niet wekelijks dezelfde dagen afneemt, kunt u 1 of meerdere bonnenkaarten aanvragen.
 
De hiergenoemde basisprijs (periode B en C plus bonnenkaart) is alleen geldig voor deze periodes  in 2011/2012.
Het abonnement wordt per periode berekend.
Het is niet mogelijk om van dagen te ruilen.
 
Er vindt geen restitutie van gemiste 
opvangmomenten plaats.
 
De bonnenkaarten zijn niet kindgebonden, 
maar geldig voor alle kinderen in het gezin.
 
U dient wel elk kind afzonderlijk aan te melden.
 
 
De Steenuil Steenderen
Bonnenkaart voor 5 of 10  keer incidentele kinderopvang
 Factuurgegevens
 E-mail adres.
 Telefoonnummers.
 Gegevens ouder/verzorger.
Tussen-
voegsel
Voor-
letters
Velden met een * verplicht in te vullen
Aanvinken voor akkoord.**
 Geboortedatum  * 
Factuurbedrag is periode B en C  plus eventueel
door u bestelde bonnenkaart(en).
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met digitale informatievoorziening. 
Tevens verklaar ik bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de afspraken zoals vermeld 
in de informatie met betrekking tot de TSO en de algemene leveringsvoorwaarden van 
Kinderopvang Humanitas, die staan vermeld op de website van Kinderopvang Humanitas,  
www.kinderopvanghumanitas.nl of aan te vragen zijn via tel.nr: 0314-711115.
 
Tenslotte ga ik akkoord met betaling via automatische incasso, vooraf, voor periode B en C (incassering
in twee periodes) en de bonnenkaarten. Ik machtig hierbij Kinderopvang Humanitas om het bedrag per
periode, danwel voor de bonnenkaarten automatisch van mijn bank-of girorekening af te schijven.
 
Basisprijs
Velden met een * verplicht in te vullen.
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode A
Basisprijs
Groep
Aantal
Faktuurprijs
Periode B
Basisprijs
Aantal
Groep
Faktuurprijs
Periode C
Opmerkingen
Antoniusschool Vragender
Groep
Bonnen
per kaart
Faktuurprijs
Aantal kaarten
Basisprijs
Kaartkeuze
Nadat u op "Volgende" hebt geklikt kunt u niet meer terug naar deze bladzijde.
Periode A   14 augustus t/m 31 december 2011
Periode B   1 januari t/m 28 april  2012
Periode C  29 april t/m 7 juli 2012
 Bonnenkaart voor 5 of 10 keer Incidentele kinderopvang 2011-2012
Voor het abonnement vinkt u op deze pagina 
de dagen aan die u in een bepaalde periode 
wilt afnemen. 
Deze aanvraag is voor de periodes B en C (schooljaar 2011/2012). Incassering van de kosten vindt plaats per perioden.
 
Als u niet wekelijks dezelfde dagen afneemt, kunt u 1 of meerdere bonnenkaarten aanvragen.
 
De hiergenoemde basisprijs (periode B en C plus bonnenkaart) is alleen geldig voor deze periodes  in 2011/2012.
Het abonnement wordt per periode berekend.
Het is niet mogelijk om van dagen te ruilen.
 
Er vindt geen restitutie van gemiste 
opvangmomenten plaats.
 
De bonnenkaarten zijn niet kindgebonden, 
maar geldig voor alle kinderen in het gezin.
 
U dient wel elk kind afzonderlijk aan te melden.
 
 
Antoniusschool Vragender
Bonnenkaart voor 5 of 10  keer incidentele kinderopvang
 Factuurgegevens
 E-mail adres.
 Telefoonnummers.
 Gegevens ouder/verzorger.
Tussen-
voegsel
Voor-
letters
Velden met een * verplicht in te vullen
Aanvinken voor akkoord.**
 Geboortedatum  * 
Factuurbedrag is periode B en C  plus eventueel
door u bestelde bonnenkaart(en).
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met digitale informatievoorziening. 
Tevens verklaar ik bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de afspraken zoals vermeld 
in de informatie met betrekking tot de TSO en de algemene leveringsvoorwaarden van 
Kinderopvang Humanitas, die staan vermeld op de website van Kinderopvang Humanitas,  
www.kinderopvanghumanitas.nl of aan te vragen zijn via tel.nr: 0314-711115.
 
Tenslotte ga ik akkoord met betaling via automatische incasso, vooraf, voor periode B en C (incassering
in twee periodes) en de bonnenkaarten. Ik machtig hierbij Kinderopvang Humanitas om het bedrag per
periode, danwel voor de bonnenkaarten automatisch van mijn bank-of girorekening af te schijven.
 
SUBMIT PAGE 
regiomiddengelderland@kinderopvanghumanitas.nl 
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