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Intakeformulier Vraagouder 
Gastouderbureau ‘Uit en Thuis’

Persoonsgegevens vraagouder

Naam en voorletters ouder 1* 

Adres

Postcode

woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

Email**

BSN

Geboortedatum

IBAN

Polisnaam en nummer WA verzekering

Religie

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

Gezinsgegevens vraagouder (alleen inwonende gezinsleden)

Naam en voorletters geboortedatum BSN

Ouder 2 

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk in en kies 'opslaan als' om ingevuld op te slaan
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Opvangdagen

Tijden Van Tot

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag 

Aantal uren per week

Aantal weken per jaar**

Gewenste ingangsdatum

** 52 weken min het aantal ‘ vakantieweken’

Locatie opvang

Waar wordt het kind 
opgevangen?

Zijn er kinderen die naar 
school gebracht moeten 
worden, of opgehaald moeten 
worden? 

Ja, naar: Nee

Omschrijving van uw gezinssituatie

Wat is belangrijk in uw omgeving? Wat is opvallend voor uw gezin?

Opmerkingen
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Ja Nee 

Kinderen vervoerd in auto

Kinderen vervoerd per fiets

Huisdier in huis

Kinderen moeten altijd vervoerd worden in goedgekeurde autozitjes en fietszitjes. 

Wat is uw motivatie om vraagouder te worden bij gastouderbureau ‘Uit en Thuis’? 

Heeft u al contact met een gastouder die uw kind(eren) zou willen opvangen  
via gastouderbureau ‘Uit en Thuis’? 

Wat is uw gewenste betaalwijze bij een contract? (de bureaukosten zijn bij automatische incasso 
€40,- en bij zelf overmaken €42,50). Kies hieronder wat u wilt.

automatische incasso

zelf overmaken

Door het aanvinken van het volgende vakje verklaart de ouder het formulier volledig en naar 
waarheid te hebben ingevuld:

Naam:
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