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Aanvraagformulier Verklaring Doelgroepouder 
 
Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een Verklaring Doelgroepouder.  Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? 
Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. 
 

Persoonsgegevens Aanvrager Uw echtgeno(o)t(e)/partner 

Burgerservicenummer _______________________________ _________________________________ 

Geslacht  Man  Vrouw  Man  Vrouw 

Geboortedatum _______________________________ _________________________________ 

Burgerlijke stand _______________________________ _________________________________ 

Voornaam en voorletters _______________________________ _________________________________ 

Achternaam _______________________________ _________________________________ 

Straatnaam en huisnummer _______________________________ _________________________________ 

Postcode en woonplaats _______________________________ _________________________________ 

Gemeente _______________________________ _________________________________ 

Telefoonnummer(s) _______________________________ _________________________________ 

IBAN rekeningnummer _______________________________ _________________________________ 

E-mailadres _______________________________ _________________________________ 
 

Machtiging voor het invullen van dit formulier (alleen invullen wanneer iemand anders voor u de aanvraag doet) 
Ik verleen een machtiging aan de volgende persoon om het formulier in te vullen en de aanvraag te doen. De machtiging is 
geldig tot 12 maanden na ondertekening. 
 

Persoonsgegevens Gemachtigde 

Naam _______________________________ 

Geboortedatum _______________________________ 

Volledig adres _______________________________ 

Telefoonnummer(s) _______________________________ 

 

Handtekening aanvrager:  _______________________________ Datum: __________________________ 

 

Gegevens kinderopvangorganisatie 

Naam kinderopvangorganisatie __________________________________________________________ 

Adres __________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats __________________________________________________________ 

Contactpersoon __________________________________________________________ 

Telefoonnummer __________________________________________________________ 

 
Kopie van de overeenkomst van de kinderopvangorganisatie bijvoegen! 
 

Gegevens opleiding 

Naam onderwijsorganisatie __________________________________________________________ 

Adres __________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats __________________________________________________________ 

Contactpersoon __________________________________________________________ 

 
Kopie van de onderwijsovereenkomst bijvoegen! 
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Verklaring  
- Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente Hardenberg kan vaststellen of ik doelgroepouder 

ben.  
- Ik heb niets verzwegen.  
- Het is mij bekend dat op grond van de Wet Kinderopvang de gemeente de gegevens controleert.  
- Ik weet dat de gemeente voor dat onderzoek bij externen inlichtingen kan vragen die nodig zijn voor het vaststellen van 

het recht op tegemoetkoming kinderopvang.   
 

Ondertekening 
Datum   Handtekening 
 
__________________________________  __________________________________ 
 
Echtgeno(o)te/partner 
Datum  
 
__________________________________    __________________________________ 
 
  

Formulier opsturen 
Dit formulier kunt u op twee manieren indienen.  
U kunt het formulier per e-mail versturen naar: ekt@ommen-hardenberg.nl.  
Wilt u dit formulier liever per post versturen? Dan kunt u het formulier opsturen naar:  
Gemeente Hardenberg, afdeling Maatschappelijk Domein, t.a.v. EKT, Antwoordnummer 18, 7740 VK Hardenberg. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet invullen door aanvrager 

Cliëntnummer: ____________________________ Werkprocesnummer: ____________________________ 

Datum ontvangst: ____________________________ Naam consulent(e):  ____________________________ 
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