
Aanvraag en machtiging extra opvang KDV  
2020 
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GEGEVENS KIND 

Voornaam en achternaam __________________________________________________ 

Geboortedatum   __________________________________________________ 

KRN kind   __________________________________________________ 
 

GEGEVENS REKENINGHOUDER 

Voorletters en achternaam __________________________________________________ 

Adres    __________________________________________________ 

Postcode, woonplaats  __________________________________________________ 

IBAN    __________________________________________________  
 

GEWENSTE OPVANG 

Opvanglocatie           
 

Vul hieronder de gewenste dagen in en opvang in: 

 

Datum ochtend middag akkoord klantenservice 

    

    

    

    

    

    

 

Totaal af te nemen uren (in te vullen door medewerker klantenservice)       

Het bruto totaalbedrag bedraagt  €  ,  en zal conform de voorwaarden in de betreffende maand 

bij u in rekening worden gebracht.  

 

Door middel van ondertekening geeft u toestemming dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden, 

welke te vinden zijn op de achterzijde en op onze website. Tevens machtigt u hierbij GOO Opvang BV om de 

bedragen voor extra opvang van uw rekening af te schrijven.  

 

 

Datum en plaats       Datum en plaats      

 

Handtekening ouder / verzorger   Handtekening medewerker klantenservice 

 

 

 

 



Aanvraag en machtiging extra opvang KDV  
2020 
 
 

Model 2020  Formulier retourneren naar  
Postbus 157, 5420 AD Gemert  

Telefoon 088 0088560, postbus@stichtinggoo.nl 
 
 

 

VOORWAARDEN EXTRA OPVANG 
 
Weet u al langere tijd in voren dat u extra opvang nodig heeft en u wilt deze inkopen met een gegarandeerde 
plek?  

 Uw aanvraag voor extra opvang kan middels het formulier ‘aanvraag en machtiging extra opvang’ (te 
vinden op onze website), aangevraagd worden bij afdeling klantenservice (postbus@stichtinggoo.nl); 

 Extra opvang kan alleen binnen de contractperiode; 

 Extra opvang kan alleen binnen de eigen locatie; 

 U dient deze aanvraag minimaal 6 weken voor de betreffende datum aan te vragen; 

 De afdeling klantenservice zal, rekening houdend met de bezetting en de wettelijke normen binnen de 

Wet Kinderopvang, bepalen of de aanvraag toegekend of afgewezen dient te worden. U ontvangt 

hierover binnen 7 werkdagen uitsluitsel en het formulier ondertekend retour;  

 Indien u na retourontvangst alsnog besluit de aangevraagde dag te annuleren heeft u een 

opzegtermijn van 1 maand. Annuleert u de aanvraag binnen 1 maand voor de datum zal de opvang 

toch gefactureerd worden;  

 De extra opvang zal in de maand dat de opvang valt gefactureerd worden. U kunt deze uren ook 

indienen bij de belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag;. 

 Deze opvang wordt afgenomen in dagdelen en zal gefactureerd worden tegen het uurtarief van € 9,45 

bij afname van een ochtend of een middag en € 9,16 bij afname van een hele dag. 
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