
Attest voor aanvraag van 

SOCIAAL TARIEF  
GELDIG VAN 1 JULI 2018 TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2019 

 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 
Regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be 

 
 

 
1. UITREIKER 

 
Naam organisatie  

Naam contactpersoon  

E-mail  

Telefoon  
 
Verklaart de familie van: 

Ouder 1:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ouder 2:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

te kennen en verklaart dat het gezin recht heeft op sociaal tarief voor de opvang van de kinderen.  

 
2. ADRESGEGEVENS GEZIN 

 
Straat + nr  

Postcode + gemeente  
 

 
3. GEGEVENS KIND(EREN): 

 
Voornaam Naam Geboortedatum School + adres Klas 

  
……/……/……… 

  

  
……/……/……… 

  

  
……/……/……… 

  

  
……/……/……… 

  

 
 
 
Datum: ……/……/………… 

Handtekening contactpersoon 

 

 

 

Stempel organisatie 

mailto:Regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be


Attest voor aanvraag van 

SOCIAAL TARIEF  
GELDIG VAN 1 JULI 2018 TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2019 

 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 
Regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be 

 

Dit attest is geldig bij: 
 

 

Maarschalk 
Gérardstraat 10 
2000 Antwerpen 
Tel. 03 239 38 11 
denervier@skynet.be 
www.denervier.be 

 

 

Jan Moorkensstr. 54 
2600 Berchem 
Tel. 03 320 81 63 
kinderopvang@ 
dewoonboot.be 
www.dewoonboot.be  

 

 

Limburgstr. 49/53 
2020 Antwerpen 
Tel. 03 233 64 90 
info@gekkoo.be 
www.gekkoo.be 

 
 

Koningin Astridlaan 12 
2800 Mechelen, 
Tel. 015 71 50 55, 
www.vdkomma.be 
info@vdkomma.be 

 

 
 

Otto Veniusstraat 20 
2000 Antwerpen  
Tel. 03 232 97 72 
info@koraal.be 
www.koraal.be 

   

 
 
 

Terlindenhofstr. 150/2  
2170 Merksem 
Tel. 0493 25 51 06 
info@voluntas.be 
www.voluntas.be 

  

Alle organisaties die 
een kleutertoelage 
aanvragen bij de 
stad Antwerpen 
Meer info: 
www.antwerpen.be
/vrijeplaatsen 

  

 
1. Met dit attest krijg je korting op de prijs, volgens de bepaling van de organisator. 
2. Het attest is 1 jaar geldig. Het gaat in op 1 juli 2018 en eindigt op 31 augustus 2019. Na het verstrijken van deze 

periode vraag je een nieuw attest aan. 
3. Het attest is enkel geldig indien je kind in Antwerpen woont of gebruik maakt van een Antwerpse school. 
4. Het attest kan niet met terugwerkende kracht worden gebruikt. 
5. Je laat het ingevulde en afgestempelde originele attest zien aan de werking waarvan je gebruik wil maken. Deze 

werking neemt desgewenst een kopie van het attest. Of je bezorgt zelf een kopie van het attest aan de organisatie. 
Het originele attest blijft bij jou. 

6. Telkens je jouw kind inschrijft voor één van deze werkingen, kan de organisator vragen het attest opnieuw voor te 
leggen.  

7. De organisator kan jou aanvraag voor sociaal tarief weigeren als hij deze weigering motiveert. Deze motivatie moet 
aan de regie buitenschoolse kinderopvang (regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be) worden 
bezorgd. 

8. Het attest  kan enkel gebruikt worden voor de kinderen vermeld op het attest. 
9. Bij misbruik van dit attest zal de organisator de ten onrechte verleende korting terugvorderen, dit kan met 

terugwerkende kracht.  
 
 

 

Ik (ouder of voogd)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

verklaar dat ik op de hoogte ben van het reglement attest voor aanvraag van sociaal tarief. 
 

Handtekening                                                                                           Datum 

 

……………………………………………………………………………………                      ……/……/…………… 
 
 
 
 
 
 

ALLE INFORMATIE OVER OPVANGAANBIEDERS EN HUN TARIEVEN VINDT U OP 
WWW.ANTWERPEN.BE/ATTESTSOCIAALTARIEF  

REGLEMENT 
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