Buitenschoolse Kinderopvang Stabroek
“ De Rakkertjes ” en “ De Sloebertjes “
Registratieformulier
Dienstverleningsovereenkomst

Factuur gegevens
Naam gezinshoofd: ......................................................................................................................
Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
………….………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel thuis: ....................................... E mail:...............................................................................
Bent u: Gehuwd / éénoudergezin / samenwonend *
Indien samenwonend (met iemand anders als de vader/moeder):
Naam en voornaam partner: ………...............................................................................................
GSM: ………………............................................................................................................................

Gegevens van de ouders
Vader: Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………
Naam werk: …………………………………………………………………………………………………………………
Tel werk: ……………………………………………………………………………………………………………………..
GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………..……
Werkt als: werknemer / zelfstandige / statutair ambtenaar / contractueel ambtenaar *

Moeder: Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………..
Naam werk: ……………………………………………………………………………………………………………
Tel werk: ……………………………………………………………………………………………..…………………
GSM: ..............................................................................................................................
Werkt als: werknemer / zelfstandige / statutair ambtenaar / contractueel ambtenaar *

Naam en adres Kinderbijslagfonds ( indien de vader zelfstandig of ambtenaar is gelieve het
kinderbijslagfonds van de werkgever van de moeder te vermelden ).
.......................................................................................................................................................

Gegevens van de kinderen
Naam en voornaam: .............................................................................
Geslacht: M / V *
Geboortedatum: .............................................. Geboorteplaats: ..............................................
Bloedgroep: ............... Tetanosinenting: ja / neen* Datum laatste inenting: ......................
Huisarts: ............................................................................... Tel: ...............................................
Allergie: ........................................................................................................................................
Gedrag en/of medische gegevens: ..............................................................................................
School: ..........................................................................................................................................
Naam en voornaam: .............................................................................
Geslacht: M / V *
Geboortedatum: ............................................. Geboorteplaats: ...............................................
Bloedgroep: ............... Tetanosinenting: ja / neen* Datum laatste inenting: ......................
Huisarts: ............................................................................... Tel: ...............................................
Allergie: ........................................................................................................................................
Gedrag en/of medische gegevens: ..............................................................................................
School: ..........................................................................................................................................

Kleef hier uw mutualiteitsklever aan een hoekje vast
Deze wordt enkel gebruikt indien nodig

Ligt uw gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen beneden de OMNIO grens?
Omniogrens = 13.543,71 EUR + 2.507,30 EUR per kind ten laste.
Ja / Neen *

Afhalen
Door wie mag uw kind worden afgehaald: ...............................................................................................

Andere contactpersoon te bereiken tijdens de opvang:
Naam van contactpersoon: ..........................................................................................................
Adres van contactpersoon: ..........................................................................................................
Tel van contactpersoon: ..............................................................................................................
Verwantschap: .............................................................................................................................
*Schrappen wat niet past

Mogen wij u vragen om het registratieformulier zo volledig mogelijk in te vullen.
Gelieve volgende documenten bij te voegen:
 Attest gezinssamenstelling ( kopie trouwboekje of vragen op burgerlijke stand
van uw gemeente)
 Mutualiteitsklever van uw kind(eren)
 Attest verhoogde tegemoetkoming (indien van toepassing)
Indien deze documenten ontbreken, kunnen wij uw registratie niet aanvaarden.
Ondergetekende ouder verklaart op eer en geweten dat alle bovenvermelde gegevens
correct zijn en gestaafd zullen worden door de promotor gevraagde bewijsstukken.
Indien één van deze gegevens wijzigt, gelieve de dienst buitenschoolse kinderopvang
hiervan op de hoogte te brengen.
Wij verbinden ons ertoe dat deze informatie voor de opgegeven motivatie zal gebruikt
worden. (wet op bescherming persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992)
Ondergetekende ouder heeft kennis genomen van het huishoudelijk reglement en verklaart
zich hiermee akkoord.

Datum

Handtekening

Het gemeentebestuur Stabroek is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Deze worden
verwerkt door onze medewerkers en gebruikt om de gevraagde dienstverlening te realiseren. De verwerking van
uw gegevens blijft beperkt tot de beoogde dienst. We geven deze niet door aan derden behalve als dit voor een
bepaalde dienst gevraagd wordt of kadert in onze privacyverklaring. Je kan ten alle tijde schriftelijk vragen je
gegevens in te zien, te verbeteren of te schrappen. Hoe je dat doet kan je integraal nalezen in onze
privacyverklaring op www.stabroek.be

