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Beste ouders, verzorgers,  
 

Fijn dat u uw kind aan wilt melden voor onze peuterschool. U ontvangt hierbij het informatiepakket met 
inschrijfformulier. Meer informatie ontvangt u zodra uw kind geplaatst wordt.  

 
Plaatsing: 
In Den Helder worden de kinderen voor minimaal 2 dagdelen van 3,5 uur met een maximum tot 16 uur geplaatst. Dit 
is beter vanwege het hechtingsproces; kinderen wennen eerder en kunnen zo optimaal mee in het dagprogramma. 
Op het inschrijfformulier kunt u een voorkeur voor bepaalde dagen aangeven. De openingsdagen zijn terug te vinden 
op de website www.kappio.nl. Wij proberen hier rekening mee te houden. In overleg met u worden de definitieve 
dagen van plaatsing vastgesteld. 

 
Maandelijkse betaling: 
De ouderbijdrage wordt maandelijks geïnd 
via een automatische incasso (indien u 
hiervoor heeft gekozen), op de 1e van de 
maand. De ouderbijdrage is berekend over 
de 40 openingsweken ( dus u betaalt niet 
voor de 12 vakantie weken), maar wordt 
wel  verdeeld over 12 maanden, zodat u 
iedere maand hetzelfde bedrag betaalt, ook 
in de vakanties. Voor ouders die gebruik 
maken van de Kinderopvangtoeslag geldt 
dat u op deze manier niet telkens een 
wijziging bij de Belastingdienst door hoeft 
te geven.  

 
Inschrijven: 
Dit informatie pakket bestaat uit 3 delen:  

• Deel 1: informatie over de peuterscholen in de gemeente waar u woont; pag. 1  

• Deel 2: het inschrijfformulier; pag. 2 t/m 7 

• Deel 3: informatie over de tarieven van de verschillende ouderbijdragen; pag. 7 
 
Als u na het lezen van dit pakket uw kind wilt opgeven, dan willen wij u vragen het inschrijfformulier  
(deel 2: pag. 2 t/m 7) volledig in te vullen en middels het stroomschema aan ons door te geven waar u recht op heeft 
om de kosten van de peuterschool te betalen.  
U kunt het inschrijfformulier (en eventuele bijlage) opsturen naar onderstaand adres of inscannen en e-mailen naar 
info@kappio.nl.  Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een standaard bevestiging dat de inschrijving is 
ontvangen. Pas daarna zullen wij gaan kijken of,  en wanneer  er plek is voor uw kind. Wij nemen dan contact met u 
op.  
 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact met ons op:  
via telefoon: 0223- 534797 of via email: info@kappio.nl.  
 
 

 
 
     1 
 

Kappio Kinderopvang: Bezoekadres: De Verwachting 3   1761 VM  Anna Paulowna 

 Postadres: Postbus 42            1760 AA  Anna Paulowna  

                    : 0223- 534797 - E info@kappio.nl 
 

http://www.kappio.nl/
mailto:info@kappio.nl
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Gegevens kind:   

Achternaam: ……………………………….………………………  Voornaam: …………………………………………… □ jongen  □ meisje    

Burgerservicenummer: …………………………………………….  Geboortedatum: ………….- ……………- ……………..…    

Geboorteland: ………………………………………  Huisarts: ……………………………………………………………………  

Inentingen volgens rijksvaccinatieprogramma van de GGD:  JA/ NEE

Gegevens ouder / verzorger 1: □ man  □ vrouw  

Achternaam: …………………………………………………………… 

Voornaam: ……………………………………………………………… 

BSN: ………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………. 

Postcode: …………………… Woonplaats: …………………………. 

Geboortedatum: ………………………………………………………….. 

Burgerlijke staat:………………………………………………………….. 

Telefoon: …………………………………………………………………..…. 

Telefoon nood: …………………………………………………………….. 

Email: …………………………………………………………………………… 

Geboorteland:……………………………………………………………… 

 
 

Gegevens ouder / verzorger 2: □ man  □ vrouw 

Achternaam: …………………………………………………………… 

Voornaam: ……………………………………………………………… 

BSN: ………………………………………………………………………. 

Adres: ( indien anders dan ouder1) ……………………………….. 

Postcode: ……………… Woonplaats:……………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………….. 

Burgerlijke staat:………………………………………………………….. 

Telefoon: ………………………………………………………………….…. 

Telefoon nood: …………………………………………………………….. 

Email: …………………………………………………………………………... 

Geboorteland:…………………………………………………………

Vanaf welke datum wilt U dat uw kind gebruik gaat maken van de peuterschool? 
  
Gewenste ingangsdatum: ………………………………………………………………………………….  
 
Checklist heeft u alle formulieren bijgevoegd? 
□  Inschrijfformulier 
□  Verklaring recht op kinderopvangtoeslag of  gemeentelijke toeslag 
□  Inkomensverklaring (IB 60 formulier) indien u geen of beperkt recht op kinderopvangtoeslag heeft.  
□  VVE indicatie naar Kappio toe verzonden    (indien van toepassing) 
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Graag aangeven welke locatie en dagdelen (per locatie zijn er verschillende dagdelen) u wenst. Wij proberen 
hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. In overleg met u worden de definitieve dagen vastgesteld:  
 

□ De Sterrekijkers – Julianadorp □ Maandagochtend 8.30 – 12.00 uur  
□ Maandag 8.30 – 13.45 uur  
□ Dinsdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Dinsdag 8.30 – 13.45 uur 
□ Woensdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Woensdag 8.30 – 13.45 uur 
□ Donderdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Donderdag 8.30 – 13.45 uur 
□ Vrijdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Vrijdag 8.30 – 13.45 uur 
 

□ Het Fonteintje -  IJsselmeerstraat  □ Maandagochtend 8.30 – 12.00 uur  
□ Maandag 8.30 – 13.45 uur  
□ Dinsdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Dinsdag 8.30 – 13.45 uur 
□ Donderdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Donderdag 8.30 – 13.45 uur 
□ Vrijdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Vrijdag 8.30 – 13.45 uur 
 

□ Het Avontuur – Pasteurstraat □ Maandagochtend 8.45 – 12.15 uur  
□ Maandag 8.45 – 14.00 uur  
□ Dinsdagochtend 8.45 – 12.15 uur 
□ Dinsdag 8.45 – 14.00 uur 
□ Woensdagochtend 8.45 – 12.15 uur 
□ Woensdag 8.45 – 14.00 uur 
□ Donderdagochtend 8.45 – 12.15 uur 
□ Donderdag 8.45 – 14.00 uur 
□ Vrijdagochtend 8.45 – 12.15 uur 
□ Vrijdag 8.45 – 14.00 uur 
 

□  `t Zeepaardje – Lijsterstraat  □ Maandagochtend 8.30 – 12.00 uur  
□ Maandag 8.30 – 13.45 uur  
□ Dinsdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Dinsdag 8.30 – 13.45 uur 
□ Woensdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Donderdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Donderdag 8.30 – 13.45 uur 
 

□  `t Vuurvliegje – Indische buurt  □ Maandagochtend 8.30 – 12.00 uur  
□ Maandag 8.30 – 13.45 uur  
□ Dinsdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Dinsdag 8.30 – 13.45 uur 
□ Donderdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Donderdag 8.30 – 13.45 uur 
□ Vrijdagochtend 8.30 – 12.00 uur 
□ Vrijdag 8.30 – 13.45 uur 
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Waar heeft u recht op om de Peuterschool te bekostigen?  
 
 
 
 
                                           Ja Nee   
                         

 

                                                                    
          Ja                                                                      Nee                    

 
                  

Nee 
          Ja 

                                                        
 

   
 

 
 
 
 
             

        
                                         
                         
                             
                                              
 

 
 
 

 
 

 
Bij vragen en/of onduidelijkheden bel Kappio  0223-534797 of mail info@kappio.nl  

 
* Het aantal uren dat de minst werkende partner werkzaam is, of u als alleenstaande werkt, dient u te vermenigvuldigen 
met 1,4. Voorbeeld u werkt 10 uur per week dit vermenigvuldigd u met 1,4 = 14 uur x 52 weken / 12 maanden=  60,67 uur 
per maand. U heeft dan recht op 60,67 uur kinderopvangtoeslag per maand. Indien u kind gebruik maakt van 35 uur per 
maand peuteropvang is dit voldoende. Indien uw kind gebruik maakt van 70 uur peuteropvang zijn de gewerkte uren (10 
uur per week) tekort. Indien uw kind naast de peuteropvang ook naar een andere opvang gaat (gastouder of KDV) moeten 
deze uren ook meegeteld worden om het recht op kinderopvangtoeslag peuterschool te bepalen.     

 
      4 

Bent u gehuwd/ 
samenwonend?  

U en uw partner hebben beide inkomen 
uit werk en/of volgen een opleiding,  
studie, inburgeringstraject. De uren 
gewerkt door de minst werkende 
partner zijn voldoende om de door u 
gewenste peuteropvang af te nemen/ 
betalen? .* 

Er is recht op 
kinderopvangtoeslag 
(KOT), wilt u pagina 
5 invullen?  

1 van de 
partners heeft 

inkomen uit 
werk. Of 1 van 

de partners 
werkt 

onvoldoende 
uren. 

Er is recht op een gemeentelijke regeling. Wilt 
u pagina 5, 6(D) invullen en van beide ouder(s)/ 
verzorger(s) een inkomensverklaring  opsturen 
naar Kappio? (ook als het inkomen € 0,- is van 
een van u beide? )    

U bent alleenstaand. Heeft u inkomen 
uit werk en/of volgt u een opleiding, 

studie, inburgeringstraject? En werkt u 
voldoende aantal uren om de door u 

gewenste peuteropvang af te nemen? 
* 

U heeft recht op 
kinderopvangtoeslag 
(KOT), wilt u pagina 5 
invullen?  Er is recht op een 

gemeentelijke 
regeling. Wilt u pagina 
5, 6 (D) invullen en uw 
inkomensverklaring 
opsturen naar Kappio?  

mailto:info@kappio.nl
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Ondergetekende verklaart: 
Voldoende of onvoldoende recht op kinderopvangtoeslag te hebben: 

1)  □  Voldoende recht op Kinderopvangtoeslag te hebben  (zie voorwaarden pag. 7). 

2)  □  Onvoldoende recht op Kinderopvangtoeslag te hebben; gelijk met het inschrijfformulier stuur ik daarom 

formulier  D (pag. 6) en inkomensverklaring(en) (IB60 formulier) van de (beide) ouder(s) mee (zie voorwaarden 
pag. 7). 

Plaatsing VVE: 

A)  □  Plaatsing met VVE indicatie; zie voorwaarden op pag. 7  

B)  □  Plaatsing zonder VVE indicatie.  
  

Toestemming voor doorlopende machtiging 
 
Naam incassant                  :  KDV & BSO Anna Paulowna BV (Kappio) 
Adres   : Postbus 42 
Postcode en plaats                   : 1760 AA Anna Paulowna 
Land                                            : NL 
IBAN                                     :NL68 RABO 0303 1801 88 EUR (BIC RABONL2U) 
Incassant ID                               : NL65ZZZ371521750000 
Kenmerk machtiging                : MNDTK 

Betalingsgegevens  
Betalingen inzake :  Kosten kinderopvang voor: …….……………………………....... 

 (voor- en  achternaam kind(eren) 

Bedrag :  In EUR, afhankelijk van afgenomen dagen kinderopvang 

Incassering per : 1e van de maand  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KDV & BSO Anna Paulowna BV (Kappio) om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kosten kinderopvang en uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KDV & BSO Anna Paulowna BV. 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. 

IBAN gegevens ondergetekende 

 IBAN:  

Naam. :        

Adres :       

Postcode / Plaats :       

 

Datum:       
Handtekening 
voor incasso:       

 
Ondergetekende verklaart bovengenoemde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, kennis genomen te hebben van ons privacy beleid en 
toestemming te geven voor het opslaan en verwerken van de gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier. Indien na inschrijving geen 
gebruik wordt gemaakt van het aanbod zoals tot stand is gekomen in de overeenkomst van Kappio dan worden de gegevens van het 
inschrijfformulier binnen 3 maanden vernietigd.   
 
Ondertekend op: ……………..- ………………….- 20………. Te………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening ouder/verzorger     
………………………………………………….. 
Het inschrijf formulier kan worden opgestuurd naar :  
Kappio, Postbus 42, 1760AA, Anna Paulowna of digitaal naar: info@kappio.nl 
Voor eventuele vragen zijn wij bereikbaar op telnr: 0223-534797 of  per email: info@kappio.nl    

https://www.kappio.nl/pg-29492-7-120361/pagina/privacybeleid.html
mailto:info@kappio.nl
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Verklaring onvoldoende recht op kinderopvangtoeslag  
 
Gegevens ouder/verzorger 
 
Voorletters en achternaam : …………………………………………………………………………………………………………. 
Burger Servicenummer (BSN): ……………………………………………………………………………….. 
Straatnaam, huisnummer + toevoeging : ……………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gegevens kind 
U hoeft alleen de gegevens in te vullen van het kind dat gaat deelnemen aan de peuterschool 
 
Voorletters en achternaam : …………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
_________________________________________________________________________ 
 
Hierbij verklaar ik onvoldoende recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Wet 
kinderopvang.  
Dit verklaar ik op de volgende wijze: 

□ door het bijgevoegde inkomensverklaring/ IB-60 formulier.  

                     Gratis aan te vragen via de belastingtelefoon: 0800-0543.  

□ door de bijgevoegde definitieve aanslag IB van het laatste jaar.  

 
Tevens verklaar ik hierbij (maak uw keuze door één vakje aan te kruisen): 
 

□  In geval van 2 ouders/verzorgers; dat er sprake is van 1 inkomen en de andere ouder/verzorger geen inkomen heeft 

en ook niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag volgens de in de wet Kinderopvang genoemde redenen.  

□  Bij een alleenstaande ouder/verzorger; dat er geen inkomen is en ik ook niet in aanmerking komt voor 

kinderopvangtoeslag volgens de in de wet Kinderopvang genoemde redenen. 

□  In geval van 2 ouders/ verzorgers; dat er sprake is van 2 inkomens en de ouder/ verzorger die het minst aantal uren 

per maand werkt onvoldoende recht op kinderopvangtoeslag heeft volgens de wet Kinderopvang genoemde 
redenen.  

□  In geval van 1 ouder/ verzorger; dat er sprake is van 1 inkomen met onvoldoende recht op kinderopvangtoeslag, 

volgens de in de wet Kinderopvang genoemde redenen. 
 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente Den Helder kan vaststellen of  
ik/wij recht hebben op een gesubsidieerd tarief voor het peuterprogramma. Ik weet dat het onjuist invullen van dit 
formulier strafbaar is. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat mijn gegevens door de gemeente op juistheid worden 
gecontroleerd bij andere personen en instanties. Ik weet dat wijzigingen die het recht op een subsidiebijdrage kunnen 
beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de instelling waar de peuteropvang gevolgd wordt, onder 
overlegging van bewijsstukken.  
 
Handtekening:       Plaats en datum : 
 
 
…………….............................     ………………………………………………..... 
 
 
 
 
 

D 
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Plaatsing Peuterschool met Kinderopvangtoeslag: 
Om in aanmerking te komen voor een plaats met Kinderopvangtoeslag voldoet u aan de volgende voorwaarden:  

• U bent gehuwd/samenwonend. Beide ouders/verzorgers studeren of hebben inkomen uit werk en/of 
uitkering. De minst werkende partner werkt voldoende uren1 om in aanmerking te komen voor 
kinderopvangtoeslag.   

• U bent alleenstaand, studeert of heeft inkomen uit werk/uitkering. Daarnaast werkt u voldoende uren1 om 
in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. 

 
De Kinderopvangtoeslag dient door uzelf te worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Zie voor meer informatie 
www.toeslagen.nl. U kunt hier ook een proefberekening maken. ( Wij kunnen u altijd helpen met de aanvraag)  
U levert voor uw inschrijving in: pag. 2,3,4 en 5. De ouderbijdrage kunt u berekenen op www.kappio.nl onder tarieven. 
 
Plaatsing Peuterschool Gemeentelijke regeling: 
Komt u voor een gemeentelijke regeling in aanmerking indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:  

• Het kind is woonachtig in de gemeente. 

• U bent gehuwd/samenwonend, en slechts 1 van beide ouders/verzorgers heeft inkomen uit werk. 

• U bent  gehuwd/samenwonend, en slechts 1 van beide ouders/verzorgers heeft inkomen uit werk en de andere 
partner werkt tekort uren, wat maakt dat er beperkt recht is op kinderopvangtoeslag.  

• U bent alleenstaand en werkt tekort uren om voldoende kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen voor de 
peuterschool opvang. (werkzame uren maal 1,4)   
 

U zet uw handtekening onder het formulier  “verklaring onvoldoende recht op Kinderopvangtoeslag” (pag. 6, formulier 
D). Bij het inschrijfformulier voegt u tevens een ( meest recent) inkomensverklaring (IB- 60 formulier) van de beide 
ouders/verzorgers. Deze verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst via de Belastingtelefoon: 0800-0543 (houdt u 
rekening met gemiddeld 10 werkdagen verzendtijd), of downloaden via de site van de Belastingdienst.  
U levert voor uw inschrijving in: pag. 2, 3, 4, 5, 6 (= formulier D) en inkomensverklaring( en) (IB60 formulier(en)). De 
ouderbijdrage kunt u berekenen op www.kappio.nl onder tarieven. 
 
Plaatsing met VVE indicatie:  
Het consultatiebureau heeft in overleg met u een VVE indicatie afgegeven voor uw kind. Indien dat het geval is komt uw 
kind minimaal 10 uur en maximaal 16 uur naar de peuterschool. U kunt kiezen voor 3 dagdelen van 5,25 uur of 4 
dagdelen van 3,5 uur. 
 
De VVE indicatie stuurt u samen met de andere voor u geldende formulieren naar ons op.  
De ouderbijdrage kunt u berekenen op www.kappio.nl onder tarieven. 
 
*Wij plaatsen geen kinderen waarvan de inschrijvingen niet compleet zijn; d.w.z. als alle benodigde 
formulieren nog niet zijn aangeleverd. 
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1 Met voldoende uren wordt bedoeld: het aantal uren dat u per week werkt, bijvoorbeeld 10 uur. Dit dient u te 
vermenigvuldigen met 1,4 dat is 14 uur per week. Dit dient u x 52 weken / 12 maanden te doen. Het recht op 
kinderopvangtoeslag is dan 60,67 uur per maand. Indien de peuteropvang 60,67 uur of minder per maand is, dan heeft u 
voldoende recht om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Indien u geen gebruik maakt van een ander soort kinderopvang 
zoals KDV of een gastouder.   

http://www.kappio.nl/
https://www.kappio.nl/pg-29492-7-118259/pagina/rekentool_pagina.html
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
http://www.kappio.nl/
https://www.kappio.nl/pg-29492-7-118259/pagina/rekentool_pagina.html
http://www.kappio.nl/
https://www.kappio.nl/pg-29492-7-118259/pagina/rekentool_pagina.html

