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Welkom bij Hippo-Vof dagarrangementen. 
Voor de goede werking van het inschrijfformulier is  Adobe Reader 7.0. of 8.0 vereist.
Andere PDF Readers beinvloeden het formulier nadelig en veroorzaken problemen bij het 
invullen en verzenden. 
Om dit gratis programma te downloaden klikt u op onderstaande link.Download de Adobe Reader en installeer hem vervolgens.
 
http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html
Kindgegevens
Gegevens ouder/verzorger
Telefoonnummers
E-mail adressen
Schoolgegevens
Velden met een * verplicht in te vullen.
Hoe dit formulier in te vullen? Begin met het invullen van de geboortedatum van uw kind. 
En vul daarna de rest van het formulier in.
Maak voor het invullen van de geboortedatum van uw kind gebruik van de kalender in dat vakje.
Klik eerst in het vakje, daarna op de pijl. Om het jaartal te wijzigen gaat u met de muis op het jaartal staan, 
klik met de linker muisknop. U kunt nu het jaartal van uw keuze selecteren, met bijbehorende datum.
Denkt U eraan alle velden die met een * gemarkeerd zijn, in te vullen.
U begrijpt dat niet volledig ingevulde formulieren niet kunnen worden verwerkt.
Indien u al klant bent bij Hippo-Vof dagarrangementen dient u hier uw debiteurnummer in te vullen (totaal 9 cijfers). 
Uw debiteurnummer moet beginnen met 111 of 121 . . . . . .
Kinderopvanglokatie
Wekelijkse terugkerende opvang in de vakantieweken van 2007
Voorschoolse opvang van 7:00 tot 8.30 uur 
Naschoolse opvang vanaf 15:00 uur met op woensdag 
en/of vrijdag vanaf 12:00 uur 
Activiteiten mogelijkheden
 Factuurgegevens
 E-mail adressen.
 Telefoonnummers.
 Gegevens ouder/verzorger.
Tussen-
voegsel
Voor-
letters
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met digitale facturering en informatievoorziening , tenzij dit niet mogelijk is. Tevens verklaar ik 
bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de afspraken zoals vermeld in de informatie en leveringsvoorwaarden met 
betrekking tot de Hippo-Vof dagarrangementen en de algemeneleveringsvoorwaarden van Hippo-Vof, die staan vermeld op de website 
van Hippo-Vof, http://www.hippo-vof.nl  of aan te vragen zijn via tel.nr. 0314-393403.
 
Tevens ga ik akkoord met betaling via automatische incasso vooraf en machtig ik Hippo-Vof dagarrangementen om hierboven genoemd
bedrag in maandelijkse termijnen automatisch van mijn bank- of girorekening af te schrijven.
Velden met een * verplicht in te vullen
Aanvinken voor akkoord.**
Voorschoolseopvang
Vakantieweken
Naschoolseopvang
Vakantieweken
Voorschoolseopvang
Naschoolseopvang
Activiteiten
Jaartotalen en gem. uurprijs
SUBMIT PAGE 
PAGE 4 (continued...)
PAGE 2 (sample repeatable form)
info@hippo-vof.nl
Gerrit Kranenbarg
3 april 2007
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