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  in te vullen door clustermanager/pedagogisch medewerker

Ingekomen d.d.:    Kindcode:      Goedkeuring cm:  Ja / Nee*

incidentele warme maaltijd

Aanvraagformulier
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Dag en datum Warme maaltijd

do

  in te vullen door ouder/verzorger

Naam locatie:   

Naam kind:   Kdv / Bso*

Datum:      E-mail ouder:   

Handtekening:  



toelichting

Het aanvraagformulier is bedoeld om je wensen voor een incidentele warme maal-
tijd kenbaar te maken.

Een incidentele warme maaltijd is een warme maaltijd op dagen en tijden waarop 
je kind volgens de overeenkomst geen recht op een warme maaltijd heeft, maar 
om wat voor reden dan ook wel wenst. Je geeft aan op welke dag of dagen je van de 
incidentele warme maaltijd gebruik wilt maken. 

Je kunt bij twee locaties gebruik maken van deze service. Bij kinderdagverblijf Plaza 
serveren we de warme maaltijd tussen 11.30 en 12.00 uur. Bij kindercentrum Jump 
serveren we de maaltijd voor de kinderen van het kinderdagverblijf om 16.30 en van 
de bso om 17.00 uur. Zelfs kort van tevoren kun je de maaltijd nog aanvragen: bij 
Plaza tót 9.00 uur en bij Jump tót 14.00 uur.

•	 Wanneer	je	voor	meerdere	kinderen	uit	een	gezin	een	incidentele	warme	maaltijd	
aanvraagt, vul je voor elk kind afzonderlijk een formulier in.

•	 Je	hebt	de	mogelijkheid	om	meerdere	datums	in	een	keer	aan	te	vragen.	Deze	
datums mogen op één formulier als ze in dezelfde maand vallen. Valt bijvoor-
beeld zowel eind november en begin december in dezelfde week, dan vul je een 
formulier in voor de datum in november en een formulier voor de datum in 
december.

Op de voorkant van dit formulier vul je de persoonlijke gegevens in samen met de 
datum van de aanvraag. Vergeet niet je handtekening te zetten. Je krijgt een kopie 
van het formulier zo snel mogelijk na beoordeling door de clustermanager.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn over de incidentele warme maaltijd, 
dan kun je contact opnemen met Klantrelaties, via telefoon (024) 382 26 55 of via 
klantrelaties@kion.nl.

Wat is een incidentele  
warme maaltijd?

Welke voorwaarden zijn  
aan de incidentele warme  

maaltijd verbonden?

Wijze van invullen

Vragen?
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