
 
   Maakt van opvang een belevenis 

 
 

Aanmeldingsformulier voor BSO in het Wild  
 
Joyce Ruysink      (Basis)locatie: 

www.buitenbsoinhetwild.nl 
joyceruysink@gmail.com     Scoutingterrein Jan van Riebeeck 

06-42569574      Boedelhofweg 108  Eefde 

 

 

Correspondentieadres 

Hardsteestraat 14 
7227 NL  Toldijk 

 

Ik wil mijn kind graag aanmelden voor opvang bij BSO in het Wild.  BSO in het Wild zal 

contact met mij opnemen voor verdere informatie en om mogelijkheden voor plaatsing 

te bespreken. 

 

Voornaam kind:  ________________________  

Achternaam kind:  ________________________  

Geboortedatum:  ________________________  

BSN nummer kind:  ________________________  

Gewenste ingangsdatum:  ________________________  

 

Naam ouder(s) / verzorger(s): _______________________________________  

Adres:  __________________________________________  

Postcode en Plaats:  __________________________________________  

Telefoonnummer thuis:  __________________________________________  

Telefoonnummer mobiel:  __________________________________________  

E-mailadres:   __________________________________________  

 

http://www.buitenbsoinhetwild.nl/


Kruis hier het opvangpakket en de dag(en) van uw voorkeur 

aan. 

 

Opvangtijd Pakket A 

12.30/12.45-

18.45  

Pakket B 

14:45 – 18:45 

Pakket C 

12.00 – 18.45 

Pakket D 

 15.00/15.15 – 

18.45 

Pakket E 

 14.00 – 18.45 

maandag      

dinsdag      

woensdag      

donderdag      

 

Tarieven 2019: 
De uurprijs voor 2019 bedraagt € 7,70. De uur prijs kan per schooljaar aangepast 
worden.  

In onderstaande tarieven (A, B, C, D en E pakket) zijn schoolvakanties opgenomen. 

Sluitingsdagen van BSO in het Wild worden uiteraard niet mee berekend in de 

totaalprijs. 

 

Werkende ouders hebben (meestal) recht op kinderopvangtoeslag (wet kinderopvang). 

De hoogte ervan is afhankelijk van o.a uw inkomen. Voor informatie over en aanvragen 
van kinderopvangtoeslag: www.belastingdienst.nl.  De verwerkingstijd bedraagt 6-8 

weken. 

LRK nummer van BSO in het Wild is: 117956235 

We willen u er op attenderen dat wijzigingen aan de belastingdienst doorgegeven 

dienen te worden. Dit kan tegenwoordig ook telefonisch. 

 
Opvangpakketten:  
 

Pakket, 1 dag per week Uur per maand Prijs per maand 

A (12.30/45 – 18.45 uur) 26,66 € 205,28 

B (14.45 – 18.45 uur) 19,10 € 147,07 

C (12.00 – 18.45 uur) 28,33 € 218,14 

D (15.00/15 – 18.45 uur) 18,33 € 141,14 

E (14.00 – 18.45 uur) 22,33 € 171,94 

 
 

Incidentele opvang is mogelijk, zowel tijdens schoolweken als tijdens vakanties, als er 

plek is en in overleg.  Ik regel dit met losse facturen.  

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.buitenbsoinhetwild.nl . 
 

Handtekening: 

Datum: 

Plaats: 

 

Bedankt voor uw aanmelding. 

 

Buitengroeten, Joyce Ruysink, BSO in het Wild 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.buitenbsoinhetwild.nl/

