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Gegevens van het geregistreerde gastouderbureau  

Indien het gastouderbureau niet is opgenomen in het Handelsregister, vult u in plaats van het KvK-

nummer, hieronder het BSN of sofinummer van de houder van het gastouderbureau:

Naam gastouderbureau:

Bezoekadres / Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Registratienummer 

Landelijk Register Kinderopvang:

KvK-nummer van houder:

Vestigingsnummer:

BSN/sofinummer:

Gegevens van de geregistreerde gastouder 

Contactpersoon voor deze wijziging

Naam / Voorletter(s):

Telefoonnummer:

E-mail: 

Datum ontvangst door gemeente

Wijzigingsformulier 
Gastouderopvang

Gegevens van gastouderbureau en gastouder 
zoals bekend in Register Kinderopvang 
 
U kunt hieronder het formulier digitaal invullen en daarna uitprinten.

Toevoegen document gastouderbureau   Paraaf houder

Kopie uit Gemeentelijk Register Kinderopvang  waaruit blijkt dat het 

gastouderbureau geregistreerd is (indien u nog niet over het 

Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang beschikt).

Naam / Voorletter(s):

Woonadres / Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Registratienummer Landelijk Register 

Kinderopvang: 

april 2010



De houder van het gastouderbureau verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats :      Datum :

Plaats:    Datum:

vv

v

  

Reden:

Ingangsdatum wijziging: 

Aantal volwassen huisgenoten van de gastouder:

Maximaal aantal kindplaatsen op de locatie:

Tel. tijdens opvang:

Verwijderen van 
gastouderopvang uit 
Landelijk Register 
Kinderopvang 

Toevoegen document Paraaf houder

Kopie van geldig identiteitsbewijs van gastouder 

waarop BSN is vermeld

Wat voor soort wijziging wilt u doorgeven?

Aangaan extra 
bemiddelingsrelatie 
van gastouder met 
gastouderbureau

Beëindigen 
bemiddelingsrelatie 
van gastouder met 
gastouderbureau

Wijzigen adres- en 
contactgegevens 
van gastouder

Vul alleen de nieuwe 

gegevens van de 

gastouder in. 

Wijzigen van 
gegevens van 
opvanglocatie

Vul alleen de nieuwe 

gegevens in. 

Toevoegen document Paraaf houder

Kopie van geldig identiteitsbewijs van gastouder waarop 

BSN is vermeld

Toevoegen document Paraaf houder

Kopie van geldig identiteitsbewijs van gastouder waarop 

BSN is vermeld

Naam / Voorletter(s):

Woonadres / Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

BSN/Sofinummer:

Indien opvang plaatsvindt (of zal plaatsvinden) op woonadres van de gastouder

Indien opvang plaatsvindt (of zal plaatsvinden)  op woonadres van de vraagouder

Naam / Voorletter(s):

Handtekening:

Naam / Voorletter(s):

Handtekening:

Gastouder Handelingsbevoegde van gastouderbureau

Adres:

Postcode:

Woonplaats

Tel. tijdens opvang:

Maximaal aantal kindplaatsen op de locatie:

Wijziging van gegevens

Naam gastouderbureau Postcode gastouder Datum ondertekening gastouderbureau Datum ontvangst door gemeente

april 2010
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