
 

 

Aanmeldformulier 

Naam ouders/verzorgers 1 : 

Geboorte datum  : 

Opleiding   : 

Beroep   : 

Adres    : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoon   : 

e-mail    : 

 

Naam ouders/verzorgers 2 : 

Geboorte datum  : 

Opleiding   : 

Beroep   : 

Adres    : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoon   : 

e-mail    : 

 

Naam kind   : 

 

 

 

 

 

Geboorte datum  : 

Burgerservicenummer : 

Broers/zussen  

(naam en geboortedatum) : 

  

Pasfoto 



 

 

School    : 

Groep    : 

Schooltype   : Klassikaal, Dalton, Jenaplan, Montessori,  

Vrije School, Katholiek, Openbaar, speciaal onderwijs, hb- 

onderwijs, …………… 

  (omcirkelen wat van toepassing is, meerdere opties mogelijk) 

Schoolverloop  basisonderwijs: 1 2 3 4 5 6 7 8 (doorlopen groepen omcirkelen).  

Schoolverloop vervolgonderwijs: 1 2 3 4 5 6 (doorlopen klassen omcirkelen) 

Niveau vervolgonderwijs : VMBO ☐  HAVO ☐  VWO ☐ Gymnasium ☐ 

Extra informatie over school : (indien gewenst) 

 

 

 

 

Is er eerder onderzoek gedaan? Ja ☐ Nee ☐ 

Zo ja, zou u deze gegevens kunnen meesturen? 

 

Reden van aanmelding (waarom juist nu) : 

 

 

 

 

Hulpvraag (welke vraag zou u beantwoord willen zien): 

 

 

 

 

  



 

 

Aanvullende informatie (hierop wordt tijdens het in het intakegesprek verder in gegaan) 

Ontwikkelingsverloop van uw kind tot het vierder jaar (zindelijkheid, motorische ontwikkeling 

(kruipen, lopen), praten, eventueel leren lezen of rekenen (en hoe), et cetera): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien uw kind naar een opvang ging, hoe is dat gegaan? 

 

 

 

 

 

Hoe ging de overgang naar de basisschool?  

 

 

 

 

 

Opvallendheden tijdens basisschoolperiode (zowel positief als negatief) 

 

 

 

 

 

  



 

Activiteiten van uw kind (clubjes, favoriete bezigheden thuis, interesses, opvallend graag of 

met tegenzin) 

 

 

 

 

 

 

Overige zaken die belangrijk zijn om te weten: 

 

 

 

 

Voor het verlenen van hulp is het nodig dat u een kopie van het legitimatiebewijs van het te 

onderzoeken kind toevoegt. 

Voor psychologisch onderzoek bij minderjarigen of een adviesgesprek is toestemming nodig 

van degenen die het ouderlijk gezag voeren. Door het inzenden van dit formulier geeft u aan 

dat beide gezaghebbenden akkoord gaan.  

Voert u als ouder alleen het ouderlijk gezag over uw kind, dan dient u een (kopie van een) 

verklaring waar dat uit blijkt toe te voegen. 

Naam ouder 1  : 

Handtekening  : 

 

Naam ouder 2  : 

Handtekening  : 

 Ondertekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden (als bijlage bij dit 

aanmeldformulier toegevoegd). Gelieve vakje aankruisen.  

 

Indien uw kind 16 jaar of ouder is dient hij/zij akkoord te gaan met de aanmelding. Dit is de 

leeftijd waarop volgens de beroepscode voor psychologen de jaren des onderscheids is 

bereikt. 

Naam kind  : 

Handtekening  : 

  



 

 

Algemene voorwaarden 

Deze overeenkomst bevat de voorwaarden waaronder een wettelijk vertegenwoordiger(s) 

van een kind de op de website aangeboden diensten (www.begaafdinontwikkeling.nl) van 

Begaafd in Ontwikkeling gevestigd te Zutphen, kan afnemen. Deze voorwaarden zijn van 

toepassing bij alle te verrichten werkzaamheden en worden voor akkoord aangevinkt bij het 

invullen van het aanmeldingsformulier.  

 

Artikel 1 Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Begaafd in 

Ontwikkeling en cliënt, en tussen de door Begaafd in Ontwikkeling ingeschakelde derde 

en cliënt, tenzij anders bepaald en met inachtneming van lid 2 van dit artikel.  

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, en voor goedkeuring zijn voorgelegd aan 

de NVO (Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen). 

 

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Begaafd in Ontwikkeling zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in 

overeenstemming met de beroepscode van de NVO uitvoeren. Een en ander op grond 

van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Begaafd in Ontwikkeling aangeeft 

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Begaafd in 

Ontwikkeling worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 

benodigde gegevens niet tijdig aan Begaafd in Ontwikkeling zijn verstrekt, heeft de 

pedagoog het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de 

vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de afgesproken tarieven aan cliënt in 

rekening te brengen. 

3. Begaafd in Ontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 

is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 

onjuistheid of onvolledigheid voor Begaafd in Ontwikkeling kenbaar hoorde te zijn. 

4. Overleg met derden, bijvoorbeeld met de leerkracht of met andere behandelaren, vindt 

enkel plaats wanneer de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind hier schriftelijk 

toestemming voor geeft.  

 

Artikel 3 Betaling 

1. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Begaafd 

in Ontwikkeling aan te teven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen 

de hoogte van de declaraties schorten te betalingsverplichting niet op. 

2. Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is cliënt 

van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per 

maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente 

over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim 

is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

http://www.begaafdinontwikkeling.nl/


 

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de 

vorderingen van Begaafd in Ontwikkeling op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. 

4. Begaafd in Ontwikkeling heeft het recht de voor cliënt gedane betalingen te laten 

strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 

opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

Begaafd in Ontwikkeling kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot 

betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 

Begaafd in Ontwikkeling kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien 

daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden 

voldaan. 

 

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken 

1. Alle door Begaafd in Ontwikkeling verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, 

speelgoed, boeken en overige zaken, blijven eigendom van Begaafd in Ontwikkeling, 

tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt. 

2. Indien Begaafd in Ontwikkeling aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt 

gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van Begaafd in Ontwikkeling hiertoe, of 

7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken 

en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit 

voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

3. Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke 

blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Begaafd in Ontwikkeling het recht de 

daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt 

te verhalen.  

 

Artikel 5 Opzegging 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijd schriftelijk opzeggen. 

2. Het opzeggen of verplaatsen van de afspraak is kosteloos, mits dit minimaal 24 uur voor 

aanvang van de afspraak gebeurt. Wanneer de afspraak te laat wordt afgezegd, dat wil 

zeggen korter dan 24 uur van te voren, dan wordt 50% van het tarief in rekening 

gebracht. Dit geldt niet in geval van nood, zoals plotseling overlijden (eerste en tweede 

graad), staking, ramp, opname ziekenhuis, andere gevallen waarin sprake is van 

overmacht. Dit ter beoordeling van Begaafd in Ontwikkeling.  

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Begaafd in Ontwikkeling, zal 

deze in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten 

werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten 

grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn.  

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Begaafd in Ontwikkeling extra kosten 

met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht.  

 

Artikel 6 Incassokosten 

1. Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 

rechte voor rekening van cliënt.  



 

2. Indien Begaafd in Ontwikkeling hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs 

noodzakelijk waren en van te voren vermeld aan cliënt, komen ook deze voor 

vergoeding in aanmerking. 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor 

rekening van cliënt. 

4. Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 

 

Artikel 7 Geschillen, toepasselijk recht 

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 

kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht 

het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

3. Op elke overeenkomst tussen Begaafd in Ontwikkeling en cliënt als opdrachtgever is 

Nederlands recht van toepassing.  

 


