Tegemoetkoming kinderopvang, aanvraagformulier

Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang aanvragen.
1. Gegevens aanvrager
Voornamen
Achternaam
Burgerservicenummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2. Partner of echtgenoot
Heeft u een partner of echtgenoot?
□ Nee (ga door naar vraag 4)

□ Ja
3. Gegevens partner
Naam partner
Burgerservicenummer partner

_________________________________________________
_________________________________________________

4. Doelgroep
U heeft recht op een tegemoetkoming van de gemeente als u of uw partner (indien aanwezig) tot een van de
onderstaande doelgroepen behoort. Kruis aan tot welke doelgroep u of uw partner behoort.
Ouder Partner
Ik ontvang een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW/IOAZ en ik maak
gebruik van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling
(gemeentelijk re-integratietraject).
Ik ben jonger dan 18 jaar, volg scholing of een opleiding en ontvang algemene bijstand
op grond van de Participatiewet of kan dit ontvangen.*
Ik ben ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling.*

□

□

□

□

□

□

* Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs en uw inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling mee.

5. Gegevens kinderen
Vul hieronder de gegevens in van het kind of de kinderen waarvoor u een tegemoetkoming in de kosten van
de kinderopvang aanvraagt.
Aantal

Voor- en achternaam

Burgerservicenummer

Geboortedatum

Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
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6. Gegevens kinderopvangorganisatie of gastouderbureau
Naam
_________________________________________________
Straat en huisnummer
_________________________________________________
Postcode en woonplaats
_________________________________________________
Naam contactpersoon
Telefoonnummer

_________________________________________________
_________________________________________________

7. Periode kinderopvang
Voor welke periode heeft u kinderopvang nodig?

□ voor het hele kalenderjaar (tot en met 31 december)
□ voor de onderstaande periode
Kind 1 van ____ - ____ - ____ tot en met ____ - ____ -____
Kind 2 van ____ - ____ - ____ tot en met ____ - ____ -____
Kind 3 van ____ - ____ - ____ tot en met ____ - ____ -____
Kind 4 van ____ - ____ - ____ tot en met ____ - ____ -____
Kind 5 van ____ - ____ - ____ tot en met ____ - ____ -____
8. Uren kinderopvang
Voor hoeveel uren heeft u kinderopvang nodig? (Neem de gegevens over van het contract of de offerte van de
kinderopvangorganisatie)

Kind 1 ____ uren per week/maand
Kind 2 ____ uren per week/maand
Kind 3 ____ uren per week/maand
Kind 4 ____ uren per week/maand
Kind 5 ____ uren per week/maand
9. Betaling
Wanneer uw aanvraag voor een tegemoetkoming wordt toegekend, betaalt de gemeente u elke maand een
voorschot. Aan wie en op welk rekeningnummer wilt u dat dit uitbetaald wordt?
□ Mijzelf

□ Kinderopvangorganisatie
IBAN
Op naam van

____________________________________________
____________________________________________
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10. Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat de op dit formulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt.
Naam aanvrager
Datum

______________________________________________
______________________________________________

Handtekening

______________________________________________

Handtekening partner

______________________________________________

Indien van toepassing

11. Versturen aanvraag
Bij dit formulier moet u meesturen:
 een kopie van het contract of de offerte van de instelling die de kinderopvang verzorgt, inclusief de
prijsgegevens
 als u ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling: een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie
van het inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling
Het volledig ingevulde formulier met bijlage(n) stuurt u naar:
Sociaal Team
Mariënrade 3
8091 XS Wezep
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