
 
 

 

AANMELDFORMULIER PEUTERSPEELZAAL 

 

Peuterspeelzaal: __________________________ 

Groep  __________________________ 

 

Gegevens kind: 

Achternaam          __________________________  Geslacht             ⃝ jongen   ⃝ meisje 

Voornamen           __________________________  Geboortedatum __________________________ 

Roepnaam  __________________________  Burgerservicenr.__________________________ 

Adres   __________________________   

Postcode/Plaats   __________________________   

 

Gegevens 1e ouder/verzorger:    Gegevens 2e ouder/verzorger: 

Achternaam          _________________________  Achternaam         __________________________ 

Voornaam              _________________________  Voornaam            __________________________ 

Adres                       _________________________  Adres                     __________________________ 

Postcode/plaats    _________________________  Postcode/plaats  __________________________ 

Telefoon privé       _________________________  Telefoon privé     __________________________ 

Telefoon werk       _________________________  Telefoon werk     __________________________ 

E-mail adres           _________________________  E-mail adres         __________________________ 

Burgerservicenr.  __________________________  Burgerservicenr.  __________________________ 

Geboortedatum    _________________________  Geboortedatum  __________________________ 

 

Geslacht    ⃝ Man  ⃝ Vrouw  Geslacht       ⃝ Man  ⃝ Vrouw 

 

Burg. staat    ⃝ Gehuwd    Burg. staat    ⃝ Gehuwd 

   ⃝ Samenwonend      ⃝ Samenwonend 

 ⃝ Alleenstaand                                                         ⃝ Alleenstaand 

 

Opleiding   ⃝ Basisonderwijs   Opleiding  ⃝ Basisonderwijs 

                               ⃝ LBO        ⃝ LBO 

 ⃝ MBO en hoger     ⃝ MBO en hoger 

 

⃝ Betaald werk      ⃝ Betaald werk 

⃝ Re-integratie traject      ⃝ Re-integratie traject 

⃝ Uitkering      ⃝ Uitkering 

⃝ Studie met financiering     ⃝ Studie met financiering 

⃝ Inburgeringstraject     ⃝ Inburgeringstraject 

⃝ Geen werk      ⃝ Geen werk 

  



 
 

 

 

1e ouder/verzorger:     2e ouder/verzorger: 

 

IBAN Bankrek.nr. __________________________  IBAN Bankrek.nr.  __________________________ 

 

Hierbij machtig ik Stichting Peuterwerk wel / niet voor het automatisch afschrijven van de kinderopvangkosten. 

Indien u niet akkoord gaat met de automatische incasso, worden er maandelijks € 2,50 administratiekosten in 

rekening gebracht. 

 

Datum    __________________________ 

 

Handtekening voor akkoord __________________________ 

 

 

 

⃝ Hierbij verklaar ik wel  recht te hebben op de kinderopvangtoeslag*  

 

⃝ Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag en lever van mij en mijn partner één van 

volgende gegevens aan: 

 

Gegevens 1e ouder/verzorger:   Gegevens 2e ouder/verzorger: 

 ⃝ meest recente jaaropgave    ⃝ meest recente jaaropgave   

 ⃝ recente inkomensverklaring van belastingdienst  ⃝ recente inkomensverklaring van belastingdienst  

 ⃝ bewijs uitkering    ⃝ bewijs uitkering 

 

Ik teken hierbij voor het volledig en naar waarheid invullen van dit aanmeldformulier. 

 

Datum:     __________________________ 

 

Handtekening ouders/verzorgers __________________________ 

 

 

 

U kunt dit formulier opsturen naar Stichting Peuterwerk, t.a.v. afdeling planning & plaatsing, Antwoordnummer 

94604, 9460 WB Gieten of mailen naar info@stichtingpeuterwerk.nl. 

 

Heeft u nog vragen? Bel dan met afdeling planning & plaatsing, 088-0305188. 

 

 

*U heeft wel recht op toeslag als u en uw toeslagpartner werken, een traject naar werk of een opleiding of 

inburgeringscursus volgen. 


