
       

      Inventarisatieformulier peuteropvang 

Persoonlijke gegevens: 

Voor- en achternaam kind: ……………………………………………………………………………………………………………..… 

Peuteropvang (peuterspeelzaal): s.v.p. aankruisen 

0  Takkie   0  Janneke   0  Jip    0  Dribbel   0   De Woelwaters     0  De Kiekenren   

Voor- en achternaam ouder 1:  …………………………………………………………………………………………………………………. 

Voor- en achternaam ouder 2:  …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Stap 1         Kruis hieronder aan welke situatie voor u van toepassing is: 

S.v.p. 
aankruisen 

 

Uw situatie: 

U kunt in aanmerking 
komen voor: 

  

U voldoet aan de voorwaarden als genoemd in bijgevoegd 

informatieblad ‘Kinderopvangtoeslag’ van de 
Belastingdienst (bijlage 1) 

 

 

Kinderopvangtoeslag; 

Volg stap 2 

 

 

 

U voldoet niet aan de voorwaarden zoals genoemd in 
bijgevoegd informatieblad ‘Kinderopvangtoeslag’ van de 
Belastingdienst (bijlage 1) 

 

 

Gesubsidieerde 
peuteropvang; 

Volg stap 3 

 

Stap 2        U kunt in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag 

Ga naar www.toeslagen.nl voor alle voorwaarden. Voldoet u hieraan?                          Ja     /    nee 

Maakt uw kind naast peuteropvang gebruik van een kinderdagverblijf of gastouder?     Ja *  /    nee 

Ga naar stap 4. 
 

* Note: Er geldt een maximum aantal uren waarover kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Over de uren die boven dit 

maximum uitkomen, wordt geen kinderopvangtoeslag uitbetaald.  

 

Stap 3         U komt in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang  

Stuur de volgende bijlagen mee met dit inventarisatieformulier: 

 Ondertekend “aanvraagformulier subsidieregeling peuteropvang” (zie bijlage 2) 

 Inkomensverklaring Belastingdienst; u kunt deze voor beide ouders downloaden via 

www.belastingdienst.nl of aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. Let op: digitaal heeft u 

de verklaring direct, via de Belastingtelefoon duurt het 5 werkdagen! 

Indien wij geen inkomensgegevens van u ontvangen, valt u automatisch in de hoogste categorie.  

Ga naar stap 4. 

Stap 4          Opsturen gegevens 

Stuur het inventarisatieformulier na ondertekening met eventuele bijlagen binnen 7 dagen aan ons 

retour.  

Dit kan op de volgende manieren: 

- inleveren op het Centraal Bureau, Agripark-Oost 4, Dronten 

- opsturen naar Kinderopvang Dronten in bijgevoegde antwoordenvelop 

- inscannen en mailen naar kinderopvang@kinderopvangdronten.nl 

Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld:  

……………………………………. (datum)         ………………………………………………….. (handtekening) 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.belastingdienst.nl/

