Aanvraagformulier tot het bekomen van een uitrustingspremie voor
groepsopvang aangesloten bij een organisator kinderopvang
(vroeger dienst voor onthaalouders).
Naam organisator:
Adres organisator:

Vraagt de uitrustingspremie van 400 EUR / 800 EUR aan voor de hierna vermelde
kinderbegeleider organisator van groepsopvang.

Naam kinderbegeleider
organisator:
Adres kinderbegeleider
organisator/locatie:
Rekeningnummer
kinderbegeleider organisator:
Ondernemingsnummer:

Verklaring op eer verantwoordelijke organisator kinderopvang (vroeger dienst
onthaalouders):
Ik, ondergetekende …………………………………………………., verantwoordelijke
van de organisator kinderopvang, verklaar op eer dat de bovenvermelde
groepsopvang minimum 6 jaar actief is op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos
en nog steeds werkzaam is op het moment van de aanvraag van de
uitrustingspremie;
Dat betrokken groepsopvang de laatste 6 jaar steeds beschikte over een vergunning
uitgereikt door Kind en Gezin;
Dat betrokken groepsopvang de vorige 6 jaar geen uitrustingspremie heeft
aangevraagd.
Dat betrokken groepsopvang
Kinderopvangplaatsen.

over

een
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vergunning

beschikt

voor

…….

Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat de aanvraag correct is ingevuld.

Datum: …………………………………….
Handtekening(1):……………………………………….

Verklaring op eer van de kinderbegeleider organisator groepsopvang.
Ik ondergetekende verklaar kennis te hebben genomen van:
- het toelagereglement ter ondersteuning van kinderopvanginitiatieven;
- dat de gemeente Kapelle-op-den-Bos het recht heeft om ter plaatse na te
gaan of de voorwaarden waaronder de premie is verkregen, zijn nageleefd;
- elke wijziging die een invloed kan hebben op de toekenning van de premie
onmiddellijk bekend te maken aan het gemeentebestuur;

Datum:…………………………………….
Handtekening(1):………………………………………..

Bewijsstukken toe te voegen aan de aanvraag:
- een kopie van de vergunning uitgereikt door Kind en Gezin met vermelding
van de opvangcapaciteit die geldig is op het moment van de aanvraag;
- afschriften van facturen of aankoopbewijzen waaruit blijkt dat de laatste 5
jaar uitgaven werden gedaan voor aankoop van duurzaam materiaal.
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