Aanvraagformulier
Registratie
Gastouderopvang

DECEMber
DECEMber2009
2009

Datum ontvangst
door gemeente :

Gegevens van het
geregistreerde gastouderbureau
U kunt hieronder het formulier digitaal invullen en daarna uitprinten

Gegevens gastouderbureau
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats van vestiging:
KvK-nummer:
Indien het gastouderbureau niet is opgenomen in het handelsregister, vult u in plaats van het
KvK-nummer, hieronder het BSN of sofinummer van de houder van het gastouderbureau in:
BSN/sofinummer:

Contactpersoon van het gastouderbureau voor deze aanvraag:
Naam:
Telefoonnummer:
E-mail:

Hoeveel verzoeken tot registratie in het register kinderopvang stuurt u mee?
één gastouder
meer dan één gastouder, aantal:

Bijlage
Paraaf GOB
Kopie uit gemeentelijk of landelijk register
kinderopvang waaruit blijkt dat het gastouderbureau
geregistreerd is.

De houder van het gastouderbureau verklaart bekend te zijn met de gestelde aanvraagvoorwaarden en verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening houder :			
						
						

Plaats :
Datum :

						

DECEMber 2009

Datum ontvangst
door gemeente :

Gegevens van de Voorziening
voor gastouderopvang		
Gegevens van de gastouder
Naam:
Woonadres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Telefoonnummer tijdens opvang:
BSN/sofinummer:
En indien de gastouder is ingeschreven in het handelsregister het KvK-nummer van de gastouder:

KvK-nummer:

Locatie waar de opvang plaatsvindt (slechts één adres mogelijk):
Op woonadres van de gastouder
Aantal volwassen huisgenoten van de gastouder:
Aantal kindplaatsen op de locatie:
Op woonadres van een vraagouder, namelijk
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Aantal kindplaatsen op de locatie:

(Gewenste) startdatum van de opvang:
Startdatum:

De volgende documenten zijn bijgevoegd:
Paraaf GOB
Kopie van bewijsstuk beroepskwalificatie van de gastouder
Kopie van bewijsstuk dat wordt voldaan aan de vereisten
spoedeisende hulpverlening of eerste hulp aan kinderen.
Kopie van geldig identiteitsbewijs van gastouder waarop het
BSN is vermeld en indien van toepassing een kopie bewijs van
inschrijving in het handelsregister
Kopie van Verklaring omtrent het gedrag van de gastouder
Kopie van de Verklaringen omtrent het gedrag van alle personen
vanaf 18 jaar woonachtig op de locatie van de gastouder (alleen
indien opvang op het woonadres van de gastouder)
DECEMber 2009

