
Rekenformulier Hippo-Vof  Kinderopvang 4-13 jaar

                          Hippo-Vof Kinderopvang                                    versie 1 24 september 2009                                            Jaar - 2009


Rekenformulier Hippo-Vof  Kinderopvang 4-13 jaar
                          Hippo-Vof Kinderopvang                                    versie 1 24 september 2009                                            Jaar - 2009
C:\Documents and Settings\Gerrit1.GERRIT.002\Mijn documenten\Nieuwe map (2)\Naschoolse opvang\Hippologo met naam groen.jpg
Welkom bij Hippo-Vof Kinderopvang. 
Voor de goede werking van het inschrijfformulier is  Adobe Reader 8.0 of 9.0 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
Naschoolse opvang vanaf 15:00 uur met op woensdag 
en/of vrijdag vanaf 12:00 uur 
Prijs-    Vast            Flex
Selecteer Vast of  Flex
Uren
Selecteer Vast of  Flex
Prijs-    Vast            Flex
Uren
Jaarprijs vaste opvang
Jaarprijs flex opvang bij gebruik van 70% flexplaats
Dit is tevens minimale factuurprijs voor flexopvang
Jaarprijs flex opvang
Voorschoolse opvang van 7:30 tot 8.30 uur 
Wekelijkse terugkerende opvang in de vakantieweken van 2009
Jaarprijs vast + minamale flexprijs
Vast         Flex                                       vast         flex
SUBMIT PAGE 
PAGE 4 (continued...)
PAGE 2 (sample repeatable form)
info@hippo-vof.nl
Gerrit Kranenbarg
3 april 2007
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