Datum ontvangst door gemeente

		

Wijzigingsformulier
Kinderdagverblijf of
Buitenschoolse opvang
Gegevens zoals bekend in het Landelijk
Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP)
U kunt het formulier digitaal invullen en daarna uitprinten.
U dient het formulier te ondertekenen alvorens het in te dienen.

Gegevens van de geregistreerde opvanglocatie
Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

Naam locatie:
Adres opvanglocatie:
Postcode:
Plaats:
Registratienummer opvanglocatie in LRKP:
Naam geregistreerde houder:

Contactpersoon van de geregistreerde houder voor deze wijziging
Naam / Voorletter(s):
Telefoonnummer:

2633W-003

E-mailadres:

juni 2012

Datum ontvangst door gemeente

Wijziging van gegevens Blad 1
Wat is de beoogde ingangsdatum van de wijziging die u wilt doorgeven?
(NB: deze datum ligt na de datum van indiening van dit formulier)
Beoogde ingangsdatum:

Wat voor soort wijziging wilt u doorgeven? Kruis een vierkantje aan op Blad 1 of Blad 2
Wijzigen houder-gegevens


W
 ijziging in de gegevens van de bestaande houder. Vul op dit blad alleen de nieuwe gegevens in.
A
 anmelden nieuwe houder. Vul hieronder de gegevens van de nieuwe houder in. NB: ook de nieuwe
houder ondertekent het formulier.

Naam houder:
Adres / Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Land:
Rechtsvorm:
KvK-nummer onderneming (8-cijferig):
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.
Burgerservicenummer (BSN):
Correspondentieadres houder

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

Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Bijlagen (in geval van een nieuwe houder)

Paraaf van de houder

Kopie Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van nieuwe houder
Kopie bewijs van inschrijving van de nieuwe houder in het handelsregister
Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die namens de nieuwe houder
dit formulier heeft ondertekend
Kopie van het pedagogisch beleidsplan van de nieuwe houder
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Wijziging van gegevens Blad 2
Wijzigen van de gegevens van de locatie voor kinderopvang Vul alleen de nieuwe gegevens van de locatie in.

Vestigingsnaam KDV of BSO:
Telefoonnummer:
Website:
E-mailadres:
Wordt gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden?

ja

nee

Wijzigen aantal kindplaatsen

Nieuw aantal kindplaatsen:
Wijzigen van correspondentie-adres Vul alleen de nieuwe gegevens in.

Adres / Postbus / Antwoordnummer:
Postcode:
Plaats:
Land:
Verwijderen van locatie uit LRKP

Reden

Toevoegen document

Paraaf van de houder

Kopie bewijs van inschrijving van de locatie in het handelsregister

De nieuwe houder van de locatie voor kinderopvang verklaart dat Blad1 volledig en naar waarheid is ingevuld.

Nieuwe houder of handelingsbevoegde persoon namens de nieuwe houder
Naam / Voorletter(s):					Datum:		
Handtekening:					Plaats:				
												

De geregistreerde houder van de locatie voor kinderopvang verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld.

Geregistreerde houder of handelingsbevoegde namens de geregistreerde houder
Naam / Voorletter(s):					Datum:		
Handtekening:					Plaats:				
												

juni 2012

