
Versie: April 2020 

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

Voorletters ouder 1* 

Naam + achternaam ouder 1 
Geboortedatum 

BSN 

Straat + Nummer 
Postcode 

Woonplaats 
Nationaliteit 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer 
Emailadres ** 

*Op deze naam is/wordt de kinderopvangtoeslag aangevraagd.
**Dit is het emailadres waarnaar de facturen worden gestuurd.

Voorletters ouder 2 

Naam + achternaam ouder 1 
Geboortedatum 

BSN 

Nationaliteit 
Telefoonnummer 

Mobiel nummer 

Emailadres ** 

Naam + achternaam Geboortedatum BSN nummer 

Kind 1 

Kind 2 
Kind 3 

Kind 4 

Kind 5 

Doen u kinderen mee met het 
rijksvaccinatieprogramma  

Ja Nee 
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Opvangdagen 0 – 4 Jaar 

Dagen Brengtijd Ophaaltijd Opmerkingen 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 
Vrijdag 

Zaterdag 
Zondag 

Opvangdagen 4 – 12 jaar 

Ochtend 

Dagen Brengtijd Tot Opmerkingen 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 
Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Middag 

Dagen Van Ophaaltijd Opmerkingen 

Maandag 
Dinsdag 

Woensdag 
Donderdag 

Vrijdag 
Zaterdag 

Zondag 

Aantal uren per week 
Aantal weken per jaar** 

Startdatum opvang 
** Wilt u vakantie opvang? Dan rekent u 52 weken min u aantal vakantie weken.  Geen vakantieopvang nodig dan vult 40 
weken in.  

Naar welke school gaan de kinderen? 



Versie: April 2020 

Locatie opvang: 

Heeft u al contact gehad met een gastouder waar het kind opgevangen kan worden? Bij 
wie wordt het kind opgevangen? 

Zijn er wensen waar we rekening mee moeten houden met onze zoektocht naar een 
geschikte gastouder?  (Bijvoorbeeld: geen huisdieren, geloofsovertuiging of dergelijke.) 

Wilt u een gastouder bij u thuis? Wilt u de kinderen brengen bij de gastouder? Of heeft u 
geen voorkeur. 

Graag maken wij een vrijblijvende gastouderofferte, welke gegevens hebben wij dan van u 
nodig? 
Wenst u een offerte te ontvangen? Zo ja, 
vul onderstaande gegevens is. Ja Nee 

Verzamel inkomen 2020 (beide ouders) 
Mag een schatting zijn 

€ 

Hoeveel uur werkt de minst werkende 
partner? 

Van welke betalingsmogelijk wilt u gebruik maken? (Bureaukosten bij automatische incasso 
€35,- bij het zelf overmaken €38,00. ) 

          Automatische incasso   €35,00 per maand 

          Zelf overmaken  €38,00 per maand 

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

Met vriendelijke groeten, 
Gastouderbureau Samen 
Info@gobsamen.nl 
06 – 83 83 63 15  
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