
Aanvraag opvangplaats 

LET OP!  

Het invullen van dit document is geen definitieve inschrijving. Hiervoor dient 
u eerst een afspraak te maken, de nodige documenten te ondertekenen en de 
waarborg volstort te hebben. Aan de hand van het invullen van onderstaande 
gegevens en ons deze reeds toe te sturen kunnen wij nagaan of we plaats 
hebben voor uw dochter of zoon en nemen wij vervolgens contact op met u. 

 
Naam en (voornaam) van het kind : …………………………………………………………………… 
 
Geboorteplaats en vermoedelijke datum: ……………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nationaliteit:…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dagen wanneer u opteert in te schrijven voor kinderopvang:  

Vanaf ……………………………………………………………………………………………… 

Tot leeftijd :  2,5 jaar of 3 jaar 

We werken met volledige opvangdagen maar informeren ons graag voor hoeveel en 
welke dagen u idealiter opvang zoekt.  

Aantal dagen/week: 3 – 4 – 5  

We weten graag wanneer u ‘s ochtends en ‘s avonds uw kleine kapoen komt brengen en 
halen. 

Dag van de week Van Tot 
Maandag ……….u………. ……….u………. 

Dinsdag ……….u………. ……….u………. 

Woensdag ……….u………. ……….u………. 

Donderdag ……….u………. ……….u………. 

Vrijdag ……….u………. ……….u………. 

Indien de door u gewenste dagen voor opvang beschikbaar zijn leggen wij die 
vast, zoniet trachten wij steeds zoveel mogelijk tegemoet te komen. 



Inlichtingenfiche 

Gelieve bij “ouder 1” de gegevens te noteren van de ouder die het fiscaal attest zal 
ontvangen. 

 
Naam & voornaam van de ouder 1 : ……………………………………………………………………… 
  
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nationaliteit:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
GSM nummer: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres van ouder 1: privé: ………………………………………………………………………… 
 
                                     werk: ………………………………………………………………………… 
 
Voorkeur communicatieadres PRIVE / WERK / BEIDEN 
 
Waar te bereiken tijdens de opvanguren: (adres en telefoon) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Werkuren: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Naam & voornaam van de ouder 2 : ……………………………………………………………………… 
  
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nationaliteit:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
GSM nummer: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres van ouder 2 : privé: ………………………………………………………………………… 
  
                                     werk: ………………………………………………………………………… 
 
Voorkeur communicatieadres PRIVE / WERK / BEIDEN 
 
Waar te bereiken tijdens de opvanguren: (adres en telefoon) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Werkuren: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verklaring op eer 

Ik, ondergetekende,…………………………………………………………………………,  
ouder van…………………………………………… verklaar het volgende over mijn gezinssituatie. 

Ik kan hiervoor bewijzen afleveren. 

Datum:       handtekening:  

 

 Ik zoek opvang omwille van :  
o Werk 
o Sollicitatie  
o Opleiding  
o Inburgering  

 Ik ben alleenstaande (= niet gehuwd, niet samenwonend) 

 Mijn partner en ik hebben een laag gezamenlijk belastbaar 
beroepsinkomen  

 Ik zoek opvang voor een pleegkind 

 Ik heb al een kindje in de opvanglocatie 

 Ik zoek opvang omwille van een gezondheids- of zorgsituatie : 
o Een van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking 

voor belastingvermindering/zorgtoeslag in het groeipakket 
o Een van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg 

aangewezen op derden/ heeft extra zorg nodig  
(van bv. familie, vrienden, zorgverleners) 

o Het gezin wordt begeleid/ondersteund omwille van sociale of 
pedagogische redenen 

 Mijn partner én ik hebben geen diploma secundair onderwijs 
(middelbaar)  

Eventuele opmerkingen : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gelieve aan te duiden welke situaties op jou toepasbaar zijn (meerdere antwoorden 
zijn mogelijk).  
Indien geen van bovenstaande mogelijkheden van toepassing is hoeft u deze pagina 
niet in te vullen. 
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