
BSO MAXI Locatie de Ark, St. Maartensregtplein 15, 2636 GC, Schipluiden    
06-39555291 

 

Inschrijfformulier BSO Maxi  
 

Datum inschrijving: 
Gegevens kind: 
Achternaam:     
Voornaam:     
Geslacht:   jongen/ meisje 
Plaats in het gezin:   …e kind 
Geboortedatum:   
Burgerservicenummer:   
Huisarts: 
VVE Indicatie   Ja / Nee (voor kinderen t/m 6 jaar) 
 
Het betreft een aanvraag voor: 

VoorSchoolse Opvang (VSO) 
NaSchoolse Opvang (NSO) 
 

Gewenste startdatum:    …..-……-…….   
Hoeveel dagen opvang wenst u?:    .. 
Welke dagen hebben uw voorkeur?:    .. 
 
Ouder/ verzorger 1      Ouder/ verzorger 2 
Aanhef: Dhr./ Mevr.      Aanhef: Dhr./ Mevr. 
Achternaam:       Achternaam 
Voorletters:       Voorletters 
Adres:        Adres     
Postcode:       Postcode 
Plaats:        Plaats 
BSN nummer:       BSN nummer 
Hoogst genoten opleiding:     Hoogst genoten opleiding: 
Beroep:       Beroep 
Werkzaam:  ja/nee      Werkzaam:  ja/nee 
Telefoon:       Telefoon 
Mobiel:       Mobiel 
Telefoon Werk:      Werk: 
Geboortedatum:      Geboortedatum 
Geboorteland:      Geboorteland 
E-mail 1:       E-mail 2 
 
Ondertekening: 
 
……………………….. 
Naam: 
Plaats: 
Datum: 



BSO MAXI Locatie de Ark, St. Maartensregtplein 15, 2636 GC, Schipluiden    
06-39555291 

 

Plaatsing: 
U kunt een plaatsing aanvragen voor uw kind voor 1 of meerdere dagdelen. Het is mogelijk om op 
een later tijdstip het aantal dagdelen opvang uit te breiden.  Een aanvullende aanvraag kan 
schriftelijk of per e-mail. U ontvangt een bevestiging van de plaatsing van uw kind. Daarnaast is 
alle informatie beschikbaar op https://www.bsomaxi.nl . 
 
Kinderopvangtoeslag: 
Als u werkt, een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt en uw 
(eventuele) partner ook, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. De uitgebreide voorwaarden vindt u 
terug op de website van de Belastingdienst. Belangrijk is dat kinderopvangtoeslag wordt berekend 
over het door de rijksoverheid vastgestelde maximum uurtarief. Voor de BSO geldt een ander 
tarief dan u mogelijk van de kinderdagopvang/ peuteropvang gewenst bent. Dit zijn twee 
verschillende tarieven. 
 
Het Rijk stelt een maximum uurtarief vast waarover de kinderopvangtoeslag vergoed wordt. Is het 
uurtarief hoger dan ontvangt u over de kosten boven het maximumtarief geen toeslag. Voor 2019 
zijn de maximale vergoedingsnormen voor de BSO € 6,89 per uur voor zowel de voor- en 
naschoolse opvang. 
Kinderopvangtoeslag moet u zo snel mogelijk aanvragen. Want anders loopt u misschien toeslag 
mis. U bent op tijd als u de toeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat u er recht op krijgt. 
 
Voor de kosten verwijzen wij u naar ons tarievenblad, beschikbaar op www.bsomaxi.nl 

U kunt dit formulier per post versturen naar:  s Herenstraat 14, 3155 SH, Maasland. 
U kunt dit formulier ook afgeven op onze BSO-locatie (de Ark): St. Maartensregtplein 15, 2636 GC, 
Schipluiden of op de locatie (St. Jozefschool) van peutercentrum Inimini, Schoolplein 2, 2636 GB 
Schipluiden. 
 
Wanneer u dit ingevulde formulier per e-mail aan ons toestuurt wordt dit gezien als zijnde 
ondertekend. Alle velden moeten zijn ingevuld. 
 

http://www.bsomaxi.nl/

