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Aanmeldingsformulier 
Peuterspeelzaal Houten KMN Kind & Co 

 

 

Wij verzoeken u alle pagina’s in te vullen, alleen volledige en ondertekende formulieren kunnen in 
behandeling worden genomen. 

 

Gegevens ouder 1 (ouder waarmee gecorrespondeerd wordt) 

 

Voorletter(s), Voornaam                                                                    

Tussenvoegsel, Achternaam  

Geslacht 0 man 0 vrouw 

Geboortedatum  

Burgerlijke staat 0 alleenstaand 0 samenwonend 0 getrouwd 0 gescheiden 

Hoogst afgemaakte opleiding 

0 Basisonderwijs                    0 LBO 

0 VMBO (basis of kader)         0 VMBO (TL) 
0 MBO                                  0 HBO (of hoger) 

Land van herkomst   

Burgerservicenummer (BSN)   

Straat en nummer  

Postcode, plaats   

Land  

Emailadres  

Telefoonnummer   

Spreektaal thuis met uw 

kind(eren) 
 

Kerkelijke gezindte/Godsdienst  

 

Gegevens partner 

 

Voorletter(s), Voornaam                                                                    

Tussenvoegsel, Achternaam  

Geslacht 0 man 0 vrouw 

Geboortedatum  

Burgerlijke staat 0 alleenstaand 0 samenwonend 0 getrouwd 0 gescheiden 

Opleidingsniveau  

0 Basisonderwijs                    0 LBO 

0 VMBO (praktijk)                  0 VMBO (TL) 
0 MBO                                  0 HBO (of hoger) 

Land van herkomst   

Burgerservicenummer (BSN)   

Emailadres  

Telefoonnummer   

 

Gegevens kind 
 

Roepnaam 0 meisje 0 jongen 

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Geboortedatum  

Burgerservicenummer (BSN)  

Heeft u zich al eens voor dit of een ander kind bij KMN Kind & Co aangemeld? (voor peuterspeelzaal 
of andere opvang zoals kinderdagverblijf, gastouderbureau, tussenschoolse of buitenschoolse 

opvang) 
 0 nee    0  ja, naam kind:  
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Ouderbijdrage  

 
De ouderbijdrage is locatie afhankelijk, de verschillende tarieven zijn terug te vinden op de website 

www.kmnkindenco.nl bij de locatie van uw keuze. De inschrijfkosten à €12,50 worden bij plaatsing in 
rekening gebracht. 

 

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor tegemoetkoming van de ouderbijdrage. Via onderstaande 
link vindt u daarover meer informatie. www.peuterschoolhouten.nl/info-voor-

ouders/ouderbijdrage/aanvraagformulier-tegemoetkoming-ouderbijdrage-peuterschool-houten/ 
 

De Peuterspeelzalen 
 

Plaatsing is mogelijk vanaf 2 jaar (ook VVE), afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden op de groep 

kan dit soms later zijn. Meer informatie over de locatie, zoals openingstijden, de voorwaarden, 
tarieven, contactgegevens, VVE ed. vindt u op onze website www.kmnkindenco.nl bij de locatie van 

uw keuze of de website www.peuterschoolhouten.nl . 
Na inschrijving ontvangt u een inschrijfbevestiging. Zodra er zicht is op plaatsingsmogelijkheden voor 

uw kind, nemen wij contact met u op om het aanbod met u door te nemen.  

 

VVE (vroeg- en voorschoolse educatie)?  
Op de zalen zijn ook plaatsen beschikbaar voor kinderen met een VVE indicatie. Voor plaatsing met 

VVE indicatie moet u een VVE-indicatie van het consultatiebureau hebben gekregen. 
 

Heeft uw kind een VVE indicatie? 

0 ja1, 2 0 nee3                         
 
1 Plaatsing op een VVE groep kan plaatsvinden zodra wij het indicatieformulier hiervoor van het 
consultatiebureau hebben ontvangen 
2 Plaatsing op basis van een VVE indicatie is altijd voor 3 of 4 dagdelen. Onderstaand kunt u de 
voorkeur voor de peuterspeelzaal aangeven. Afdeling Planning zal u dan informeren over de 

beschikbare dagdelen.  

 
NOVA PUZZELGROEP Muur 

Het betreft een groep voor jonge kinderen met ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen met 
de bedoeling om deze kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen en te behoeden voor schooluitval of 

onnodige toename van hun problemen. Deze kinderen redden het niet binnen een grotere groep 

kinderen. Deze groep bestaat uit 8 peuters. Aanmelding is alleen mogelijk via verwijzing door de GGD 
arts.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.kmnkindenco.nl/
http://www.peuterschoolhouten.nl/info-voor-ouders/ouderbijdrage/aanvraagformulier-tegemoetkoming-ouderbijdrage-peuterschool-houten/
http://www.peuterschoolhouten.nl/info-voor-ouders/ouderbijdrage/aanvraagformulier-tegemoetkoming-ouderbijdrage-peuterschool-houten/
http://www.kmnkindenco.nl/
http://www.peuterschoolhouten.nl/
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Kruis de door u gewenste peuterspeelzaal/zalen aan én de voor u mogelijke dagdelen. 

 Als u meerdere zalen opgeeft, kunt u onderaan deze pagina uw eerste voorkeur aangeven.  

 Wenst u een derde dagdeel af te nemen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Planning via 

030-6004751. 

 
0  Peuterspeelzaal Beun  Achterom 64, 3995 EC Houten, 030 6380850                             

Ochtenden zijn van 8.45-11.30 uur 
0 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag VVE groep, verplicht 4 ochtenden       

0 maandag en donderdag     

0 dinsdag en vrijdag     

 

0  Peuterspeelzaal Klavertje Vier Eggeveld 4, 3993 GE Houten, 030 6360662                     

Ochtenden zijn van 8.30 – 12.00 uur 
0 maandag, woensdag en vrijdag VVE groep, verplicht 3 ochtenden 

Ochtenden zijn van 8.30 – 12.00 uur, afname van minimaal 2 ochtenden 
0 maandag  
0 woensdag 

0 vrijdag  
 
0  Peuterspeelzaal Meerkoet Meerkoetweide 39, 3993 EB Houten, 030 6375971                     

Ochtenden zijn van 8.30 – 12.00 uur 
0 maandag, woensdag en vrijdag VVE groep, verplicht 3 ochtenden 

Ochtenden zijn van 8.30 – 12.00 uur, afname van minimaal 2 ochtenden 
0 maandag  
0 woensdag  

0 vrijdag  
 
0  Peuterspeelzaal PUZZELGROEP NOVA  Galerijmuur 51 3991 WX Houten 

Ochtenden zijn van 8.30 – 12.00 uur, aantal dagen in overleg 
Een groep voor jonge kinderen met ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen met de 
bedoeling om deze kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen en te behoeden voor schooluitval 
of onnodige toename van hun problemen. Deze kinderen redden het niet binnen een grotere 
groep kinderen. Deze groep bestaat uit 8 peuters. Aanmelding is alleen mogelijk via verwijzing 
door de GGD arts.  
0 maandag  
0 dinsdag  

0 donderdag  

 
0 Peuterspeelzaal Oude Dorp Loerikseweg 11a, 3991 AA Houten, 06 37318516 

Ochtenden zijn van 8.45-11.30 uur 
0 woensdag 3+ groep    
0 maandag en donderdag    

0 dinsdag en vrijdag      

 

0 Peuterspeelzaal Plantage Plantagepolder 1, 3991 ZE Houten, 06 29328886 

Ochtenden zijn van 8.30 – 12.00 uur 
0 maandag, dinsdag en donderdag VVE groep, verplicht 3 ochtenden 

Ochtenden zijn van 8.30 – 12.00 uur op ma-di-do, op wo-vr van 8.30 – 11.30 uur  
afname van minimaal 2 ochtenden 
0 maandag  

0 dinsdag  
0 woensdag  

0 donderdag  

0 vrijdag  
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0 Peuterspeelzaal Poort Vikingenpoort 30, 3991 JS Houten, 06 11070625 

Ochtenden zijn van 8.30 -11.30 uur, afname vanaf 1 dag mogelijk 
0 maandag 
0 dinsdag    

0 donderdag 

0 vrijdag  

 

0 Peuterspeelzaal Schalkwijk Lagedijk 17, 3998 KA Schalkwijk, 030 6012774 

Ochtenden zijn van 8.30 -11.30 uur of 8.30 – 12.00 uur, afname vanaf 1 dag mogelijk 
0 maandag 

0 woensdag  
0 donderdag 

0 vrijdag  

 
0 Peuterspeelzaal Schoneveld Zonnehout 36, 3991 MX Houten, 030 6343943 

Ochtenden zijn van 8.45 – 11.30 uur 
0 maandag en donderdag  
0 dinsdag en vrijdag 

0 woensdag 

 
0 Peuterspeelzaal Schoneveld Protestant Christelijke groep 

   Zonnehout 36, 3991 MX Houten, 030 6343809 

Ochtenden zijn van 8.45 – 11.30 uur  
0 maandag  

0 dinsdag  
0 woensdag 

0 donderdag  
0 vrijdag  

 

0 Peuterspeelzaal Vlinder Bloesemtuin 17a, 3994 PB Houten, 06 40831994 

Ochtenden zijn van 8.30 – 12.00 uur 
0 dinsdag, donderdag en vrijdag VVE groep, verplicht 3 ochtenden 

Ochtenden zijn van 8.30 – 12.00 uur, afname van minimaal 2 ochtenden 
0 dinsdag 

0 donderdag 

0 vrijdag 
 

0 Peuterspeelzaal Vlinder, Peuter+ groep Bloesemtuin 17a, 3994 PB Houten, 06 40831994 

Ochtenden zijn van 8.45 – 11.45 uur, afname vanaf 1 dag mogelijk 
Plaatsing volgt na een intakegesprek 
0 maandag 
0 woensdag 

 

0 Peuterspeelzaal Vuurtoren Zijdemos 30, 3994 KE Houten 030 6365682 

Ochtenden zijn van 8.45 – 11.30 uur 
0 woensdag 3+ groep 

0 maandag en donderdag 
0 dinsdag en vrijdag 

 

0 Peuterspeelzaal Fontein (voorheen Vuurtoren) Protestant Christelijke groep 
   Bronmos 2 3994 KA Houten 

Ochtenden zijn van 8.45 – 11.30 uur, afname vanaf 1 dag mogelijk 
0 maandag 
0 dinsdag 

0 woensdag 
0 donderdag 

0 vrijdag 
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1e voorkeur betreft  _____________________________________________ 
 

Gewenste startdatum _____________________________________________ 
 

 

Eventuele opmerkingen of bijzonderheden  
Hier kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u pas na een bepaalde datum of leeftijd geplaatst wil worden, 

of medische bijzonderheden ed. vermelden. Vragen op dit formulier kunnen we helaas niet 
beantwoorden. Heeft u vragen over plaatsing op een reguliere of VVE groep dan kunt u contact 

opnemen met KMN Kind & Co afdeling planning 030-6004751. 
 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________________________________ 
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Machtiging 

 

 

Doorlopende machtiging            SS€PA                                                                     

 

 

 

Naam                         : KMN Kind & Co 

Adres                   : Kroonslag 2-6 
Postcode                : 3991 TW                

Woonplaats          : Houten 
Land                      : Nederland                

Incassant ID          : NL66ZZZ301827230000 

Kenmerk machtiging : uw debiteurennummer zoals 
vermeld op uw factuur                                                

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KMN Kind & Co om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KMN Kind & Co. 

 
U ontvangt rond de 20ste van elke maand uw factuur met de kosten die van uw rekening zullen worden 

afgeschreven rond de 27ste van diezelfde maand.  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u 
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw 

bank naar de voorwaarden. 

 
Naam                             : ___________________________________________________________ 

 

Adres                             : ___________________________________________________________ 
 

Postcode                        : ______________________  Woonplaats: __________________________ 
 

Land                    : ____________________________________ 
 

Rekeningnummer (IBAN)  : ____________________________________ 

 
Plaats en datum               : ________________________  Handtekening: _______________________ 

 

 
 

 
Ouder/verzorger verklaart zich door middel van ondertekening van dit formulier akkoord met én op de 
hoogte van de KMN Kind & Co voorwaarden bij inschrijving en plaatsing Peuterspeelzalen Houten 
 
Datum:       Handtekening ouder/verzorger 1 

        
 

_______________________    ____________________________________ 
 

        

Inschrijfgeld 
Alleen volledige en ondertekende formulieren kunnen in behandeling genomen worden en op de 
aanvraaglijst worden verwerkt.  De inschrijvingskosten bij reguliere plaatsing bedragen € 12,50 

(tariefwijziging voorbehouden) dit inschrijfgeld wordt de eerste speelmaand éénmalig in rekening 
gebracht tezamen met uw ouderbijdrage.  

DIT FORMULIER OPSTUREN NAAR: KMN Kind & Co, Postbus 250, 3430 AG NIEUWEGEIN.  

U ontvangt binnen een maand van ons per post of per email een bevestiging van uw inschrijving. 

 


