AANVRAAG TEGEMOETKOMING KINDEROPVANG
U KUNT UW AANVRAAG OOK DIGITAAL INVULLEN VIA WWW.HULPWIJZERHATTEM.NL.
Voor hulp bij het invullen kunt u terecht bij Op Ko€rs (zie toelichting)
Naam
Adres
Telefoonnummer
Geboortedatum
BSNummer
Burgerlijke staat

:
:
:
:
:
:

LET OP: De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de 1e dag van de maand
waarin de aanvraag is gedaan. De tegemoetkoming kan niet met terugwerkende kracht
worden toegekend. Vraag de tegemoetkoming daarom op tijd aan!
1. Heeft u een partner?
Nee →
Ga door met vraag 3
Ja
→
Ga door met vraag 2
2. Naam partner
BSNummer partner

:
:

3. U heeft recht op een tegemoetkoming wanneer u en/of uw partner onder één van de onderstaande doelgroepen valt.
Kruis aan tot welke doelgroep u behoort.
Doelgroep

Ouder

Ik ontvang een bijstandsuitkering en ik maak gebruik van een
re-integratietraject via de gemeente Hattem
Ik ben jonger dan 18 jaar en volg een opleiding
Ik ben ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling
Voeg indien van toepassing een inschrijfbewijs van uw school/opleiding bij.
4. Vul hier de gegevens in van uw kinderen waarvoor kinderopvang nodig is
Naam

BSNummer

Geboortedatum

Partner

5. Vul hier de gegevens van de kinderopvang in
Naam kinderopvang
Adres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer

:
:
:
:
:

6. Vul hier de periode en het aantal uren kinderopvang in
Naam kind

Periode (van-tot)

Aantal uren per maand

Uurtarief kinderopvang

VOEG EEN KOPIE VAN HET CONTRACT/DE OFFERTE VAN DE KINDEROPVANG BIJ
Afhankelijk van de door u ingevulde gegevens kan de gemeente Hattem u vragen om aanvullende gegevens om uw recht op een tegemoetkoming vast te kunnen stellen. Bewijsstukken
mag u ook mailen naar marjahabers@hattem.nl onder vermelding van ‘aanvraag kinderopvang’ en uw naam en BSNummer.

Plaats

: ……………………………………………………

Datum

: ……………………………………………………

Handtekening aanvrager

: ……………………………………………………

Handtekening partner

: ……………………………………………………

Heeft u bij het invullen van dit formulier hulp gehad van Op Ko€rs?
Nee
Ja, naam medewerker Op Ko€rs: ………………………………………….
Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor het doel
vermeld op het formulier. De gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt en niet langer bewaard dan het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente Hattem, cluster Werk, Inkomen, Zorg & Welzijn.

Toelichting
Hulp met invullen van het formulier
Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Op Ko€rs.
Op Ko€rs is een service van Stichting Welzijn Hattem (SWH) en kan u ondersteunen met
formulieren en financiën. Er is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur
in De Marke (Daendelsweg 2). Er is geen spreekuur in de schoolvakanties.
Op Ko€rs is bereikbaar op telefoonnummer (038) 443 28 81.
Heeft u vragen over de tegemoetkoming? Dan kunt u contact opnemen met het Loket
Werk & Inkomen van de gemeente Hattem. Wij zijn dagelijks geopend van 8.00 tot 12.30 uur
en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer
(038) 443 16 16.

