
   

 

 
 
Inschrijfformulier gastouder: 
 
Algemene gegevens  
Volledige voor- en achternaam :_____________________________________________________ 
 
Roepnaam   :_____________________________________________________ 
 
Geboortedatum + BSN  :_____________________________________________________ 

 
Adres    :_____________________________________________________ 
 
Postcode + woonplaats  :_____________________________________________________ 
 
IBAN nummer   :_____________________________________________________ 

 
Telefoonnummer thuis  :_____________________________________________________ 
 
Telefoonnummer mobiel :_____________________________________________________ 
 
Voorletter(s) en achternaam 
(eventuele) partner  :_____________________________________________________ 

 
Geboortedatum + BSN 
(eventuele) partner  :_____________________________________________________ 
 
E-mail adres   :_____________________________________________________ 
 
Opleiding   :_____________________________________________________ 

 
EHBO voor kinderen  :_____________________________________________________ 
 

Staat u reeds in het LRK? :ja/nee, zo ja: onder nummer______________________________ 
 
Gegevens met betrekking tot uw situatie 

Naam & geboortedatum thuis wonende kinderen 
       
Kind 1_____________________________________ 

 
Kind 2_____________________________________ 

 
Kind 3_____________________________________ 

 
Kind 4_____________________________________ 
 
Gegevens met betrekking tot de opvang 
 
Voor welke dagen bent u bereid    Ochtend:  Middag: 
opvang te verlenen?   Maandag ja/nee   ja/nee 

     Dinsdag ja/nee   ja/nee 
     Woensdag ja/nee   ja/nee 
     Donderdag ja/nee   ja/nee 
     Vrijdag  ja/nee   ja/nee 
 
Flexibele opvang of vaste dagen? ________________________________________________ 

 
Hoeveel dagen maximaal?  ________________________________________________ 
 
      S.v.p. ook de achterzijde van dit formulier invullen 



   

 

Opvang in de weekenden   Zaterdag ja/nee 

     Zondag ja/nee 
 
Type opvang     Gastouderopvang 0-4 jaar 
     Buitenschoolse opvang 4-13 jaar 
     Opvang 0-13 jaar 
 

 
 Wanneer Alles Kidz de aanmelding naar de gemeente verzorgt voor de registratie in het 

LRK bent u verplicht een halfjaar via Alles Kidz te werken. 
 Het kan zijn dat de gemeente waarin u woont leges vraagt voor de aanmelding. Deze leges 

factureert Alles Kidz door aan de gastouders. Deze factuur dient door de gastouder te 
worden voldaan. 

 Tevens tekent de gastouder bij deze ervoor dat men op de hoogte is van de algemene 
voorwaarden van Alles Kidz. 

 
Bij deze verlenen gastouders en (huisgenoten van gastouders) werkzaam bij Gastouder 
bureau Alles Kidz toestemming voor continue screening Kinderopvang. 

 
In geval van een melding in het kader van de continue controle als bedoeld in artikel 9b van het 

Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk betreffende de gastouder en andere 
Personen van 18 jaar en ouder als bedoeld in het derde lid artikel 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen, zal Alles Kidz als gastouderbureau de ouders waarmee de 
gastouder een overeenkomst tot gastouderopvang heeft gesloten informeren over deze melding. 
 
De gastouder en andere personen van 18 jaar en ouder woonachtig op het opvangadres verklaren 
zich hiermee akkoord. 

 
………………………………..    ……………… 
 handtekening gastouder   datum 
 
………………………………..    ……………… 
 handtekening evt. huisgenoot gastouder datum 

 
………………………………..    ……………… 

 handtekening evt. huisgenoot gastouder   datum 
 
………………………………..    ……………… 
handtekening evt. huisgenoot gastouder   datum 
 

………………………………..    ……………… 
 handtekening evt. huisgenoot gastouder   datum 
 
Graag meesturen met dit inschrijfformulier: 

 Kopie geldig identiteitsbewijs 
 Kopie EHBO diploma (zie EHBO diploma eisen in de infomap pag. 6) 
 Kopie diploma MBO 2 (zie diploma eisen gastouder in de infomap pag. 5) 

 Kopie WA verzekering 
 Kopie inzittende verzekering  

    
 
Getekend te: ____________________op______________________________________________ 
 

 
Uw handtekening:________________________________________________________________ 

 
 
Bedankt voor uw aanmelding als gastouder bij Gastouderbureau Alles Kidz. 
Wij hopen voor u -mede op basis van bovengenoemde gegevens en de gegevens uit het 
intakegesprek-  een geschikt gezin te vinden. 
 


