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Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 
Voornaam Achternaam 
 
Gegevens Kind(eren) 
Voornaam Geboortedatum j/m 
 
 
Filmen en fotograferen 
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind te filmen en/of te fotograferen. 
Wanneer er filmpjes of foto’s worden gemaakt mogen deze: 

o gepubliceerd worden op: FB / Whatsapp / Instagram / ……………… 
o niet gepubliceerd worden. 
o uitsluitend in overleg gepubliceerd worden op: FB / Whatsapp / Instagram / ……………. 

 
Zelfstandig buitenspelen 
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind: 

o zonder direct toezicht buiten te laten spelen. 
o onder de volgende voorwaarden zonder direct toezicht buiten te laten spelen: 

 
o niet van toepassing. 

 
Uitstapjes buiten de deur 
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind mee te nemen voor uitstapjes buiten de deur 
(bijvoorbeeld: speeltuin, kinderboerdij, winkelcentrum). 
 
Ik geef toestemming om mijn kind: 

o te vervoeren in de auto, in een voor het kind geschikt zitje. 
o te vervoeren op de fiets, in een voor het kind geschikt zitje. 
o niet van toepassing. 

 
Vervoer 
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind: 

o In een auto te vervoeren, in een voor het kind geschikt zitje. 
o Op een fiets te vervoeren, in een voor het kind geschikt zitje. 
o In een bakfiets te vervoeren met gordels. 

 
Medicijngebruik 
Hierbij geef ik toestemming aan de Gastouder om medicatie toe te dienen aan mijn kind: 

o Ja, ………………………………………………………………………………………………………………………… 
o Nee 

 
 
 
 
 



 
Vrijwilliger 
Hierbij geef ik toestemming dat vrijwilliger ……………………………………………………………………………. 
De gastouder structureel ondersteund in; 

o Halen en brengen 
o Opvang 
o Eet en drink moment 
o Verschonen 
o begeleiding 

 
 
Vaccinatie 
Is uw kind gevaccineerd? 

o Ja, ……………………………………………………….  
o Nee 

 
Buikligging 
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind op de buik te laten slapen onder 
verantwoordelijkheid van de ouder(s) 

o Ja 
o Nee 

 
Dieet 
Mijn kind volgt een dieet 

o Ja, ………………………………………………………… 
o Nee 

 
Allergieën 

o Ja, ………………………………………………………… 
o Nee 

 
 
 
 
 
 
Ondertekening door ouder      Ondertekening door gastouder 
 
Datum        Datum 
 
Naam         Naam 
 

Handtekening       Handtekening 
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