
Tegemoetkoming kosten kinderopvang
aanvraagformulier

1. Persoonsgegevens (altijd invullen)       

Aanvrager  Partner 

Naam  Naam

BSN  BSN

Geboortedatum       –        – Geboortedatum       –        –

Adres

Postcode  Woonplaats

Telefoon  E-mail

Is het opgegeven adres het hoofdverblijf van alle aanvragers           ja              nee

Zo niet? Vermeld hieronder het adres van diegene die op een ander adres woont

Naam 

Adres

Postcode  Woonplaats 

2. Doelgroep tegemoetkoming       

Ik heb inkomen uit arbeid.
En ontvang een aanvullende uitkering op grond van de Participatiewet  aanvrager partner

Ik volg een inburgeringsprogramma (lesrooster van de school meesturen)  aanvrager partner

Ik ontvang een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of ANW. 
En volg een reïntegratietraject naar werk.  aanvrager partner

Ik heb een sociaal medische indicatie voor kinderopvang  aanvrager partner
  
Mijn geschat bruto jaarinkomen is   aanvrager   €

   partner   €                      
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Met dit formulier kunt u een vergoeding van de gemeente aanvragen. Wilt u tegemoetkoming kinderopvang ontvangen? 
Dan moet u tot één van de doelgroepen van de gemeente behoren. (zie vraag 2) 



3. Gegevens kinderen     

Vul alleen de gegevens van de kinderen in waar u een tegemoetkoming voor aanvraagt 

1. Naam kind 

 Geboortedatum  –        –  BSN      

 Periode kinderopvang van            –        –              tot            –        –

2.   Naam kind 

 Geboortedatum  –        –  BSN      

 Periode kinderopvang van            –        –              tot            –        –

3.   Naam kind 

 Geboortedatum  –        –  BSN      

 Periode kinderopvang van            –        –              tot            –        –

4.   Naam kind 

 Geboortedatum  –        –  BSN      

 Periode kinderopvang van            –        –              tot            –        –

4. Gegevens kinderopvanginstelling     

Naam

Adres

Soort kinderopvang                  Buitenschoolse opvang           Gastouderopvang           Kinderdagverblijf

IBAN

LET OP: Stuur altijd de offerte van de kinderopvanginstelling mee.
Lever maandelijks de nota van de kinderopvanginstelling in bij team UVS van de gemeente Emmen. 

5. Betaling     

 Ik machtig de gemeente om de tegemoetkoming kinderopvang over te maken naar de kinderopvanginstelling

 Ik wil de tegemoetkoming kinderopvang zelf ontvangen.   

 Mijn IBAN is

6. Ondertekening

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

Datum                                      –        –

Handtekening aanvrager   Handtekening partner
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