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Met dit formulier kunt u bij de gemeente een bijdrage aanvragen voor kinderopvang vanwege sociale en/of medische 

noodzaak. Een keuring door een onafhankelijke arts kan verplicht zijn. Onderteken dit formulier en stuur het naar: 

Meldpunt Kinderopvang, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Laat het bijgevoegde hulpverlenersformulier invullen door de 

hulpverlener of arts die u begeleidt en stuur het mee met uw aanvraag. 

 

Naam cliënt  Cliëntnummer  

Jaar van aanvraag  Medewerker  

 

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS  

 Aanvrager  Partner*/medebewoner** 

Geslacht   

Naam   

Adres   

Postcode/woonplaats    

Woont u zelfstandig?*** Ja/Nee  Ja/Nee 

Geboortedatum    

Nationaliteit(en)  

 

 

BSN   

Telefoonnummer    

Mobiel nummer    

E-mailadres    

WLZ-indicatie    

Start-/einddatum WLZ    

* Een partner is een echtgenoot, samenwonende of ongehuwde huisgenoot van 18 jaar of ouder met wie u samen een 

huishouding voert. 

** Een medebewoner is elke bewoner van 18 jaar of ouder met een inkomen. 

*** Ja: eigen huur-/koophuis. Nee: begeleid wonen (bv. Aveleijn, RIBW). 

 

2. GEGEVENS KINDEREN  

Vermeld de naam, geboortedatum en het Burgerservicenummer (BSN) van het kind of de kinderen waarvoor u een 

bijdrage voor kinderopvang aanvraagt. 

Voornamen en achternaam BSN Geboortedatum 
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3. SOCIALE EN/OF MEDISCHE NOODZAAK  

Beschrijf in het kort uw probleem. Waarvoor vraagt u kinderopvang aan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel dagdelen kinderopvang per kind, per week, vraagt u aan? 

 

 

 

Wat doe u de komende tijd om weer zelf (helemaal of gedeeltelijk) voor uw kinderen te kunnen zorgen? 

 

 

 

 

 

 

Wanneer denkt u weer zelf (helemaal of gedeeltelijk) voor uw kinderen te kunnen zorgen? 

 

 

 

 

 

 

4. VERKLARING  

U verklaart dat 

• u dit formulier naar waarheid hebt ingevuld en dat u niets hebt verzwegen 

• u weet dat u strafbaar bent als u dit formulier niet naar waarheid invult. Vult u niet de juiste gegevens in, dan 

kunnen wij aangifte tegen u doen bij justitie. U moet dan de bijdrage voor kinderopvang terugbetalen 

• u direct schriftelijk aan het Meldpunt Kinderopvang doorgeeft als er iets verandert dat belangrijk is voor uw recht op 

een bijdrage voor kinderopvang en op de hoogte daarvan 

• u weet dat deze overeenkomst kan veranderen door wijziging in omstandigheden en/of wettelijke regelingen  

• u gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens gebruiken 

• u weet dat 

o wij uw gegevens gebruiken om vast te stellen of u recht hebt op een bijdrage voor kinderopvang 

o wij uw gegevens controleren 

o wij inlichtingen vragen bij instanties en personen 

o wij uw gegevens kunnen doorgeven aan anderen als dat volgens de wet nodig is. 

 

Datum:  Datum: 

Handtekening aanvrager:  Handtekening partner/medebewoner: 

   

 


