
Opgaveformulier 
1 opgaveformulier per kind a.u.b., indien meerdere opgaveformulieren gewenst zijn dan kunt u 

deze downloaden van onze website 
 
Naam : _______________________________________________________________ 

Adres : _______________________________________________________________ 

Postcode + Plaats : _______________________________________________________________ 

Telefoon : _______________________________________________________________ 

Leeftijd kind : _____________________________ jaar 

VZ-polis +nummer : _______________________________________________________________ 

 

Gebruikt uw kind medicatie of is uw kind ergens allergisch voor: Ja / Nee (doorhalen wat niet van 

toepassing is a.u.b.) 

Zo ja, dan ontvangen wij graag, i.v.m. de privacy / geheimhouding, per mail de volgende gegevens; 

• Welke allergie? 

• Waarvoor is de medicatie? 

• Welke medicatie gebruikt uw kind? 

• Tijdstip inname medicatie 

• Overige gegevens welke van belang kunnen zijn 

Graag deze mail voorzien van alle benodigde gegevens van uw kind zoals naam, adres, etc. 

kvwrijsbergen@hotmail.com 

Zijn er andere dingen die van belang kunnen zijn voor de leiding om te weten over uw kind tijdens de 

week? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Ik kies voor de volgende optie(s) Aantal Totaalprijs 

Weekkaart (voorverkoop voor 19 augustus) à € 27,50- € ___________ 

Weekkaart (vanaf 20 augustus) à € 32,50- € ___________ 

Dagkaart (per dag) à € 8,00 x ________ dagen = € ___________ 

maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag  (doorhalen wanneer uw kind niet komt a.u.b.) 

Zwemmen  à € 4,00 € ___________ 

 

   Totaalprijs € ___________ 
 

Opgeven voor de zwemmiddag is enkel mogelijk t/m maandag 29 augustus!!! 
 
Ik doe mee in: (aankruisen wat van toepassing is a.u.b.) 
• Aapjes,  4 t/m 7 jaar  
• Leeuwen, 7 t/m 12 jaar  
           z.o.z. 



Ik kies voor de volgende manier van betalen: (aankruisen wat van toepassing is a.u.b.) 
• Ik maak de totaalprijs vóór 22 augustus 2022 over op de rekening van Stg. KinderVakantieWerk 

Rijsbergen. Rabobank Zundert NL27 RABO 0145.3951.97 t.n.v. Stg. KinderVakantieWerk 
• Ik kom dit bedrag afleveren op zaterdag  27-08-2022 op het parkeerterrein van Sportpark het 

Trefpunt. 
Hier kunt u ook pinnen. 

 
Paraaf ouders / verzorgers: _______________ 

 
 

 
Stichting KinderVakantieWerk is niet aansprakelijk voor eventuele materiele en immateriële 

schade, diefstal en / of persoonlijke ongevallen. Deelname is geheel op eigen risico. 

 
Lever het volledig ingevulde opgaveformulier per kind op de volgende manier in; 
 
VOORVERKOOP voor 19 augustus 2022 
In de speciale KVW-brievenbus bij 
  Plus Supermarkt aan de St. Bavostraat 50 

    

(Let op; GEEN contant geld bijsluiten a.u.b.. Voor meer informatie over het betalen zie andere zijde 
van deze pagina) 
 
Per 20 augustus 2022 (dan zijn de kosten € 32,50- per weekkaart) 
Zaterdag 27 augustus tussen 10:00 en 16:00 uur op de parkeerplaats van Sportpark ‘De Laguiten’. 
Maandag 29 augustus vanaf 08:30 uur aan de kassa VakantieWeek. 
Dinsdag 30 augustus t/m vrijdag 2 september vanaf 09:00 uur aan de kassa VakantieWeek. 
 

TIP! Vermijd drukte aan de kassa en koop in de voorverkoop. 
 
 

 
Bij het ondertekenen van dit formulier gaat u er mee akkoord omgaande artikel 4 EU-Avg, 6,7 en 8. 

thans Privacywet. Dit wil zeggen dat de organisatie in het algemeen foto´s kan maken tijdens het 

evenement en deze op de website van de Kinder Vakantie week en op Facebook kunnen komen te 

staan. 

Foto´s maken van het evenement wordt dus strikt alleen gedaan door het bestuur van de KVW. 

 

 

Ondertekening 

Naam ouder / verzorger : 

__________________________________________________________ 

 

 

Handtekening ouder / verzorger : 

__________________________________________________________ 


