
Bureau Inkomensondersteuning

Kinderopvang, wijzigingen

 1. Aanvrager

voorletters en achternaam

geboortedatum

burgerservicenummer

e-mailadres

(mobiel) telefoonnummer

bank-/gironummer

 2. Welke gegevens zijn gewijzigd?

 wijziging adresgegevens aanvrager 
 wijziging partnergegevens          
 wijziging adres kind          
 wijziging doelgroep
 wijziging van de opvang 
 wijziging (gezamenlijk) inkomen
 wijziging overige gegevens

 => vul in 3.1 
 => vul in 3.2
 => vul in 3.3
 => vul in 3.4
 => vul in 3.5
 => vul in 3.6
 => vul in 3.7 

Kruis aan welke gegevens 
zijn gewijzigd en vermeldt 
hieronder bij '3.Wijziging' 
de nieuwe (juiste) gege- 
vens. 
 

 3. Wijziging

nieuw adres aanvrager

postcode en woonplaats

ingangsdatum wijziging

 partner komen inwonen met ingang van          (datum)
3.2

 partner vertrokken        met ingang van          (datum)

voorletters en achternaam

geboortedatum

burgerservicenummer

3.3   nieuw adres kind

postcode en woonplaats

ingangsdatum wijziging

3.1

 werkt traject naar werk  inburgeringstraject  studeert

Zie toelichting (bij A) 
voor bewijsstukken.

Kruis hier aan wat uw 
partner momenteel doet.
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Kinderopvang, wijziging

 3. Wijziging (vervolg pagina 1)

datum handtekening partnerhandtekening aanvrager

3.4  Gestart met werk/re-integratietraject/studie/inburgeringstraject

 aanvrager
 partner

 aanvrager
 partner

       Gestopt met werk/re-integratietraject/studie/inburgeringstraject

3.5  aantal opvanguren gewijzigd in        per maand m.i.v.

 prijs opvang gewijzigd in €              per uur m.i.v. (datum)

(datum)

 soort opvang gewijzigd in  dagopvang 

 gastouderopvang 
 buitenschoolse opvang 

 wijziging dagen waarop opvang nodig is

 de opvang wordt afgenomen bij een andere kinderopvanginstelling
 of locatie

(naam kinderopvanginstelling)

 wijziging inkomen aanvrager  3.6

     met ingang van                             bruto €  maand
 4 weken
 week

 wijziging inkomen partner 

     met ingang van                             bruto €  maand
 4 weken
 week

3.7    de hieronder aangekruiste wijziging met ingang van

 bankrekeningnummer gewijzigd in

 ik machtig de gemeente Nijmegen de tegemoetkoming rechtstreeks over

 ik trek de machtiging tot rechtstreekse overmaking in. De tegemoet-

 te maken aan:
(naam kinderopvanginstelling)

 koming voortaan overmaken op mijn eigen bankrekening, rekening- 
 nummer:

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en dat  
u niets heeft verzwegen. Het niet naar waarheid invullen van het formulier is strafbaar. Als u door onjuiste 
informatie ten onrechte of teveel vergoedingen heeft gekregen, moet u dat terugbetalen.

 4. Verklaring en ondertekening

met ingang van 

met ingang van

Zie toelichting (bij B) 
voor bewijsstukken 

Zie toelichting (bij D) 
voor bewijsstukken

Zie toelichting (bij F) 
voor bewijsstukken

Zie toelichting (bij G) 
voor bewijsstukken

Zie toelichting (bij H) 
voor bewijsstukken

Zie toelichting (bij I) 
voor bewijsstukken

Zie toelichting (bij J) 
voor bewijsstukken

Zie toelichting (bij C) 
voor bewijsstukken 

 peuterarrangement

 de opvang is gestopt per

Zie toelichting (bij I) 
voor bewijsstukken

Zie toelichting (bij E) 
voor bewijsstukken



Toelichting kinderopvang, wijzigingen

 Algemeen

Het is belangrijk dat u met het wijzigingsformulier alle gevraagde kopieën van bewijsstukken meestuurt. 
Er kan anders vertraging in de betaling ontstaan, of u moet achteraf ten onrechte ontvangen bedragen  
terugbetalen. Hieronder leest u welke bewijsstukken u bij de verschillende wijzigingen moet bijvoegen. 
Stuurt u alleen kopieën mee, geen originelen!

 Mee te sturen bewijsstukken

 A. Wanneer er een partner bij u komt inwonen moet u een kopie bijvoegen van: 
     - een geldig legitimatiebewijs van de betreffende partner 
     - indien van toepassing: een arbeidscontract/trajectplan/bewijs van studie of scholing 
  
 B.  Wanneer u of uw partner gestart is met werk/traject naar werk/inburgeringstraject/studie of scholing 
      moet u een kopie bijvoegen van: 
     - een arbeidscontract/trajectplan/bewijs van studie of scholing 
  
 C.  Wanneer u of uw partner gestopt is met werk/traject naar werk/inburgeringstraject/studie of scholing 
      - ontslagbewijs of bewijs beëindiging traject of studie/scholing 
  
 D.  Bij wijziging van het aantal uren opvang moet u een kopie bijvoegen van: 
     - nieuw contract of offerte van de kinderopvanginstelling 
  
 E.  Bij wijziging van de uurprijs kinderopvang moet u een kopie bijvoegen van: 
     - de algemene gegevens van de kinderopvang of het nieuwe kinderopvangcontract 
  
 F.  Bij wijziging van de dagen waarop u opvang nodig heeft moet u een kopie bijvoegen van: 
     - een nieuw lesrooster of trajectplan 
     - nieuw contract of offerte van de kinderopvanginstelling 
  
 G.  Wanneer u van kinderopvanginstelling of bent veranderd of de locatie van de opvang gewijzigd is 
      moet u een kopie bijvoegen van: 
     - nieuw contract of offerte van de kinderopvanginstelling 
  
 H.  Wanneer de kinderopvang is gestopt moet u een kopie bijvoegen van 
     - bewijs einde kinderopvangcontract 
  
 I.  Bij wijziging van het (gezamenlijke) inkomen moet u een kopie bijvoegen van: 
     - een loonstrook met het gewijzigde inkomen 
  
 J.  Bij wijziging van het bankrekeningnummer moet u een kopie bijvoegen van: 
     - bankpas of bankafschrift waarop duidelijk uw naam en rekeningnummer te lezen zijn

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar: 
Gemeente Nijmegen  
Bureau Inkomensondersteuning 
Postbus 9105 
6500 HG  Nijmegen 
  
Hulp nodig bij het invullen van het formulier? 
Als u moeite heeft met het invullen van het formulier, dan kan de STIP in uw wijk (www.stipnijmegen.nl)  
u daarbij helpen. 
  
Heeft u nog vragen? 
Kijk op www.nijmegen.nl of bel naar 14024

Inleveren van het formulier

http://www.stipnijmegen.nl

Aanvraag om reclamevergunning
laatl0
14-03-2005
G300
1
26-04-2005
00350501
Aanvraag om reclamevergunning
Stadswinkel, Loket Bouwen

Bouwen en Wonen
Bureau Inkomensondersteuning
..\..\..\Gem-logo.bmp
Kinderopvang, wijzigingen
 1. Aanvrager
voorletters en achternaam
geboortedatum
burgerservicenummer
e-mailadres
(mobiel) telefoonnummer
bank-/gironummer
 2. Welke gegevens zijn gewijzigd?
 => vul in 3.1 
 => vul in 3.2
 => vul in 3.3
 => vul in 3.4
 => vul in 3.5
 => vul in 3.6
 => vul in 3.7 
Kruis aan welke gegevens
zijn gewijzigd en vermeldt
hieronder bij '3.Wijziging'
de nieuwe (juiste) gege-
vens.
 
 3. Wijziging
nieuw adres aanvrager
postcode en woonplaats
ingangsdatum wijziging
(datum)
3.2
(datum)
voorletters en achternaam
geboortedatum
burgerservicenummer
3.3   nieuw adres kind
postcode en woonplaats
ingangsdatum wijziging
3.1
Zie toelichting (bij A)
voor bewijsstukken.
Kruis hier aan wat uw
partner momenteel doet.
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Kinderopvang, wijziging
 3. Wijziging (vervolg pagina 1)
datum
handtekening partner
handtekening aanvrager
3.4  Gestart met werk/re-integratietraject/studie/inburgeringstraject
       Gestopt met werk/re-integratietraject/studie/inburgeringstraject
3.5
(datum)
(datum)
 of locatie
(naam kinderopvanginstelling)
3.6
     met ingang van                             bruto €
     met ingang van                             bruto €
3.7    de hieronder aangekruiste wijziging met ingang van
 te maken aan:
(naam kinderopvanginstelling)
 koming voortaan overmaken op mijn eigen bankrekening, rekening- 
 nummer:
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en dat 
u niets heeft verzwegen. Het niet naar waarheid invullen van het formulier is strafbaar. Als u door onjuiste
informatie ten onrechte of teveel vergoedingen heeft gekregen, moet u dat terugbetalen.
 4. Verklaring en ondertekening
met ingang van 
met ingang van
Zie toelichting (bij B)
voor bewijsstukken 
Zie toelichting (bij D)
voor bewijsstukken
Zie toelichting (bij F)
voor bewijsstukken
Zie toelichting (bij G)
voor bewijsstukken
Zie toelichting (bij H)
voor bewijsstukken
Zie toelichting (bij I)
voor bewijsstukken
Zie toelichting (bij J)
voor bewijsstukken
Zie toelichting (bij C)
voor bewijsstukken 
Zie toelichting (bij I)
voor bewijsstukken
Zie toelichting (bij E)
voor bewijsstukken
Toelichting kinderopvang, wijzigingen
 Algemeen
Het is belangrijk dat u met het wijzigingsformulier alle gevraagde kopieën van bewijsstukken meestuurt.
Er kan anders vertraging in de betaling ontstaan, of u moet achteraf ten onrechte ontvangen bedragen 
terugbetalen. Hieronder leest u welke bewijsstukken u bij de verschillende wijzigingen moet bijvoegen.
Stuurt u alleen kopieën mee, geen originelen!
 Mee te sturen bewijsstukken
 A. Wanneer er een partner bij u komt inwonen moet u een kopie bijvoegen van:
     - een geldig legitimatiebewijs van de betreffende partner
     - indien van toepassing: een arbeidscontract/trajectplan/bewijs van studie of scholing
 
 B.  Wanneer u of uw partner gestart is met werk/traject naar werk/inburgeringstraject/studie of scholing
      moet u een kopie bijvoegen van:
     - een arbeidscontract/trajectplan/bewijs van studie of scholing
 
 C.  Wanneer u of uw partner gestopt is met werk/traject naar werk/inburgeringstraject/studie of scholing
      - ontslagbewijs of bewijs beëindiging traject of studie/scholing
 
 D.  Bij wijziging van het aantal uren opvang moet u een kopie bijvoegen van:
     - nieuw contract of offerte van de kinderopvanginstelling
 
 E.  Bij wijziging van de uurprijs kinderopvang moet u een kopie bijvoegen van:
     - de algemene gegevens van de kinderopvang of het nieuwe kinderopvangcontract
 
 F.  Bij wijziging van de dagen waarop u opvang nodig heeft moet u een kopie bijvoegen van:
     - een nieuw lesrooster of trajectplan
     - nieuw contract of offerte van de kinderopvanginstelling
 
 G.  Wanneer u van kinderopvanginstelling of bent veranderd of de locatie van de opvang gewijzigd is
      moet u een kopie bijvoegen van:
     - nieuw contract of offerte van de kinderopvanginstelling
 
 H.  Wanneer de kinderopvang is gestopt moet u een kopie bijvoegen van
     - bewijs einde kinderopvangcontract
 
 I.  Bij wijziging van het (gezamenlijke) inkomen moet u een kopie bijvoegen van:
     - een loonstrook met het gewijzigde inkomen
 
 J.  Bij wijziging van het bankrekeningnummer moet u een kopie bijvoegen van:
     - bankpas of bankafschrift waarop duidelijk uw naam en rekeningnummer te lezen zijn
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar:
Gemeente Nijmegen         
Bureau Inkomensondersteuning
Postbus 9105
6500 HG  Nijmegen
 
Hulp nodig bij het invullen van het formulier?Als u moeite heeft met het invullen van het formulier, dan kan de STIP in uw wijk (www.stipnijmegen.nl) 
u daarbij helpen.
 
Heeft u nog vragen?Kijk op www.nijmegen.nl of bel naar 14024
Inleveren van het formulier
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