AANMELDFORMULIER DE GEHEIME TUIN
Wij hebben een aantal gegevens nodig om uw kind in te schrijven bij De Geheime Tuin.
Vult u dit formulier in en verstuur het per post naar het onderstaande postadres.
De in dit formulier vermeldde NAW-gegevens en burgerservicenummers verstrekken wij, indien u voor
vergoeding in aanmerking wilt komen, aan uw gemeente indien zij daar om vragen.
Belangrijk: gescheiden ouders komen samen naar het eerste gesprek.

POST-adres (stuur hier uw formulier naar toe) en telefoonnummer
De Geheime Tuin
Koninginnegracht 28
2514 AB, DEN HAAG
(06) 14 48 98 25

Geef een korte omschrijving van uw aanmelding

Contactpersoon
Naam
Relatie tot het kind

moeder / vader / stiefmoeder / stiefvader / pleegouder

Telefoonnummer
E-mailadres
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Gegevens van het kind
Is uw kind of ander gezinslid al bij ons bekend?

nee / ja, bij behandelaar:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Jongen of meisje
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Zorgverzekeraar (indien 18+)
Polisnummer (indien 18+)
Burgerservicenummer
Nummer ID-bewijs
Huisarts (naam en straat)
School
Leraar
Telefoonnummer school
Lopen er elders behandelingen?
Gebruikt uw kind medicijnen, zo ja welke?

Samenstelling van het gezin
Heeft de moeder het ouderlijk gezag?

ja / nee

Heeft de vader het ouderlijk gezag?

ja / nee

Woont het aangemelde kind bij een (of beide) de biologische ouder(s)?

ja / nee

Heeft het aangemelde kind (half-)broertjes en zusjes?

ja / nee

Zijn eventuele nieuwe partners van de ouders betrokken bij de opvoeding?

ja / nee
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Gegevens van ouder of verzorger 1
Achternaam
Voornaam
Meisjesnaam
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer:
Burgerlijke status
E-mailadres
Relatie tot het kind

moeder / vader / stiefmoeder / stiefvader / pleegouder

Gegevens van ouder of verzorger 2
Achternaam
Voornaam
Meisjesnaam
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer
Burgerlijke status
E-mailadres
Relatie tot het kind

moeder / vader / stiefmoeder / stiefvader / pleegouder
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