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U LIE R SU BSIÞI E REG E LIN G PE UTE ROPVAN G
(Alleen invullen als u gþ!voor KÍnderopvangtoeslag in aanmerking komt)

AANVRAAG FORM
Gegevens ouder/ verzorger
Voorletters en achternaam :
Bu rgerservicenummer (BSN)
Straatnaam, huisnummer:
Postcode en woonplaats

Gegevens kind (kind dat gaat deelnemen aan peuteropvang)=
Voor- en achternaam
Geboortedatum:

van de Wet kinderopvangl

inkomensverklaring van mijzelf en mijn (eventuele) toeslagpartner mee
Deze kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl of gratis opvragen via de Belastingtelefoon:
0800-0543. Let op: digitaal heeft u de gegevens meteen, via de Belastingtelefoon duurt het 5

werkdagen!

Ook verklaar ik hierbtj dat (maak uw keuze door één of meerdere vakjes aan te kruisen)
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ik werk en mijn partner niet
ik een eigen bedrijf heb en mijn partner werkt niet (mee)
ik werk en mijn partner ontvangt langer dan een half jaar een uitkering
ik en mijn partner beiden langer dan een half jaar een uitkering ontvangen
ik een alleenstaande ouder ben en langer dan een half jaar een uitkering ontvang
ik geen inkomensverklaring kan ontvangen omdat ik geen belastingaangifte heb gedaan.
Stuur bewijsstukken (bijv. loonstrook, verklaring boekhouder) mee waaruit blijkt wat uw inkomen is.
de bijgevoegde inkomensverklaring niet meer klopt omdat.
Stuur bewijsstukken (bijv. loonstrook, verklaring boekhouder) mee waaruit blijkt wat uw inkomen is.

Ik weet dat:

-

-

mijn gegevens door de gemeente Dronten op juistheid gecontroleerd kunnen worden bij andere
personen en instanties.
wijzigingen die van invloed zijn op de gesubsidieerde peuteropvangplaats meteen moeten worden
doorgegeven aan Kinderopvang Dronten, inclusief bewijsstukken.

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld, zodat kan worden vastgesteld
of hij/zij recht heeft op gesubsidieerde peuteropvang.
Naam ouder/verzorger

Naam partn er/verzorger (inwonend)

Handtekeni ng ouder/verzorget

Handtekeni ng partner/ve rzorger (inwonend)

Datum

Datum

1

Kri¡gt u Kinderopvangtoeslag, dan komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang

