Datum ontvangst door gemeente

Aanvraagformulier
Registratie
Peuterspeelzaal

Blad 1 Gegevens van de houder
U kunt het formulier digitaal invullen en daarna uitprinten.
U dient het formulier te ondertekenen alvorens het in te dienen.

Gegevens van de houder (conform handelsregister)
Naam houder:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
KvK-nummer onderneming (8-cijferig):
Rechtsvorm:
Indien u in een eenmansbedrijf als natuurlijke persoon eigenaar bent van de
onderneming, vult u hieronder uw BSN in, of bij het ontbreken daarvan, uw
sofinummer.

2635A-002

Burgerservicenummer (BSN):

januari 2012

Datum ontvangst door gemeente

Correspondentieadres van de houder
Adres/Postbus/Antwoordnummer:
Postcode:
Plaats:
Land:

Contactpersoon van de houder voor deze aanvraag
Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Aantal peuterspeelzalen waarvoor een aanvraag wordt ingediend
één peuterspeelzaal
 eer dan één peuterspeelzaal, aantal:
m
Vul blad 2 in voor iedere peuterspeelzaal

Bijlagen

Paraaf van de houder

Kopie van Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de houder
Kopie van geldig identiteitsbewijs waarop het BSN is vermeld van de persoon die
deze aanvraag ondertekend heeft
Kopie bewijs van inschrijving in het handelsregister

De houder verklaart bekend te zijn met de Aanvraagvoorwaarden Registratie Peuterspeelzaal en
verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. De peuterspeelzaal mag niet
overgaan tot exploitatie voordat de gemeente een positieve beschikking op deze aanvraag heeft
afgegeven.
Houder of handelingsbevoegde			
persoon namens de houder

Plaats :

Naam en voorletters :						

Handtekening :					Datum :
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Datum ontvangst door gemeente

Blad 2 Gegevens van de peuterspeelzaal

Locatiegegevens peuterspeelzaal
Vestigingsnaam Peuterspeelzaal:
Telefoonnummer:
Website:
E-mail:
KvK-nummer onderneming (8-cijferig):
KvK-vestigingsnummer (12-cijferig):

Opvanglocatie
Adres:
Postcode:
Plaats:

Correspondentieadres
Adres/Postbus/Antwoordnummer:
Postcode:
Plaats:
Land:

Contactpersoon van de peuterspeelzaal
Naam:
Telefoonnummer:
E-mail:

Overige gegevens
Aantal kindplaatsen op de locatie:
Beoogde startdatum van exploitatie:
Wordt gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden?

Bijlagen

ja

nee

Paraaf van de houder

Kopie van het pedagogisch plan
Kopie bewijs van inschrijving in het handelsregister
Kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
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