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Aanmeldformulier:  Gastouder 
Vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk in. Sla het bestand op en stuur het ingevuld terug naar 
info@gobsamen.nl 

Voorletters gastouder 

Naam + achternaam 

Geboortedatum 

BSN 
Straat + Nummer 

Postcode 
Woonplaats 

Nationaliteit 
Telefoonnummer 

Mobiel nummer 

Emailadres 
Nummer landelijke registratie kinderopvang 

IBAN – rekening 
Ten name van 

Gezinssamensteling gastouder (alleen inwonende gezinsleden) 
Naam + achternaam Geboortedatum BSN nummer 

Partner 

Kind 1 
Kind 2 

Kind 3 

Kind 4 

Kind 5 

Gegevens bedrijf 

Naam gastouderopvang 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Nummer kamer van 
koophandel 

Uurtarief 

Welke van onderstaande opties is voor u als gastouder van toepassing? 

          Bent u gastouder bij u eigen huis 

          Bent u gastouder bij de ouders thuis 

          Beide 
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Kwalificaties 

Behaalde Diploma’s/certificaten Behaald op Geldig tot 

EHBO  Ja  Nee Geldig tot: 

Bent u in bezit van een geldig diploma? Zie voor de juiste diploma’s: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0017252/2019-01-01#Paragraaf4 

Werkdagen 

Dagen Vanaf Tot Opmerkingen 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 
Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Flexibele 
opvang 

Ja  Nee 

In welke leeftijdscategorie(en) wilt u opvang bieden? 

    0 – 4 jaar 

    4 – 12 jaar 

    0 – 12 jaar 

Ja Nee 

Rijbewijs 

In bezit van auto 
In bezit fiets 

Huisdieren 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0017252/2019-01-01#Paragraaf4
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Wat is u motivatie om zich aan te sluiten bij Gastouderbureau Samen? 

Zijn er nog opmerkingen of vragen? 

Graag de volgende documenten mee te sturen 
          Kopie Id. kaart/passpoort voor en achter kant 

          Kopie indien u in bezit bent van een geldig E.H.B.O diploma 

          Kopie indien u in bezit bent van een geldig certificaat kindermishandeling meldcode 

          Kopie indien u in bezit bent van een geldig diploma 

          Kopie uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel (als u daar bent ingeschreven 

          Kopie verklaring omtrent gedrag (LET OP! Ook van de huisgenoten boven de 18 jaar) 

Wij zijn blij met u vertrouwen en u aanmelding bij gastouderbureau Samen.  U mag het 
formulier en met de documenten naar het onderstaande e- mail adres sturen. Wij verwerken 
zo spoedig mogelijk u aanmelding en nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Met vriendelijke groeten, 

Gastouderbureau Samen 
Info@gobsamen.nl 
06 – 83 83 63 15  

Brengt of haalt u kinderen bij scholen? 
          Ja  Nee  School: 
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