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Klant Contact Centrum 

Loket Kinderopvang 

Postbus 111 

2600 AC  Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

Wijziging gemeentebijdrage kosten kinderopvang 

Met dit formulier vraagt u een wijziging van de gemeentebijdrage in de kosten van de kinderopvang 

aan.  U komt alleen in aanmerking voor een wijziging van de gemeentebijdrage wanneer u nog steeds 

behoort tot 1 van de doelgroepen van de gemeente Delft. Is uw partner thuis om voor de kinderen te 

zorgen? Dan heeft u geen recht op een gemeentebijdrage. 

Naar aanleiding van uw aanvraag voor wijziging van de gemeentebijdrage ontvangt u een nieuw besluit. 

In te vullen door loket kinderopvang 

Burgerservicenummer Aanvraagnummer 

Gegevens ouder 

Vermeld als gehuwde vrouw ook uw meisjesnaam. 

Voorletters en achternaam  Man  Vrouw 

Adres 

Postcode en plaats Telefoonnummer 

Burgerservicenummer Geboortedatum 

Gegevens partner 

Vermeld als gehuwde vrouw ook uw meisjesnaam. 

Voorletters en achternaam  Man  Vrouw 

Burgerservicenummer Geboortedatum 
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Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

Vul hieronder alleen de velden in die gewijzigd zijn. 

Wijziging gegevens kinderen 

Vermeld de gegevens van het kind of de kinderen waarvoor u een gemeentebijdrage voor de kosten 

van kinderopvang aanvraagt. Heeft u meer dan 2 kinderen? Gebruik dan een aparte bijlage. 

Voornamen en achternaam Geboortedatum BSN 

Kind 1 

Kind 2 

Wijziging gegevens kindercentrum 

Naam kinderopvang 

Adres 

Postcode en plaats Telefoonnummer 

Wijziging in periode, uren en kosten kinderopvang 

Voor welke periode heeft u kinderopvang nodig? 

Naam kind Periode van Tot en met 

Voor hoeveel uren heeft u kinderopvang nodig? Neem de gegevens over van het contract of de offerte 

van de kinderopvangorganisatie. 

Naam kind Uren per jaar Kosten per jaar 

Eventuele toelichting 
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Betaling aan de kinderopvangorganisatie 

Als uw aanvraag voor wijziging van de gemeentebijdrage wordt toegekend, ontvangt u een nieuw 

besluit. De gemeente betaalt het gewijzigde bedrag elke maand uit in de vorm van een voorschot aan 

het kindercentrum. 

In te leveren gegevens 

Heeft uw wijziging geleid tot een aanpassing van een van onderstaande bewijsstukken? Stuur dan een 

kopie van dit bewijsstuk mee bij uw aanvraag. 

 Actueel schoolrooster

 Offerte(s) en overeenkomst met de kinderopvang

 Verklaring van werkdagen en werktijden van uzelf en/of uw partner
 Arbeidscontract van uzelf en/of uw partner

Ondertekening 

Ik/wij verkla(a)r(en) dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Plaats Datum 

Handtekening 
Handtekening 

partner 

Print het formulier en stuur het ingevuld en ondertekend naar:  

Gemeente Delft, KCC/Loket Kinderopvang, Postbus 111, 2600 AC  Delft. 
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