
Aanmeldingsformulier
Graag onderstaand aanmeldingsformulier invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen naar 
het bovenstaande adres, t.a.v. ‘Aanmelding’. Gezamenlijk met het toestemmingsformulier, de 
verwijzing en een kopie van het identiteitsbewijs.

Volgens registratie in het paspoort

Roepnaam kind

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Relatie tot kind

Relatie tot kind

Voornaam kind

Achternaam kind 

Achternaam kind 

Geslacht M V X

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboortedatum

Telefoonnummer Mobiel

Mobiel

Mobiel

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mail

E-mail

E-mail

School

*Officieel geregistreerde adres in geval van meerdere adressen van verzorgers.

Groep/klas

BSN nummer 

Adres*

Adres (indien anders 
dan kind)

Adres (indien anders 
dan kind)

Postcode/woonplaats

Postcode/woonplaats

Postcode/woonplaats
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Lange Lakenstraat 15
2011 ZB Haarlem
(023) 7602316
www.check-in-genderzorg.nl
info@check-in-genderzorg.nl



Hierbij melden wij1,2 / meld ik me2 aan bij Check-in Genderzorg. 

Hierbij verklaren wij / verklaar ik op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden van  
Check-in Genderzorg en de Privacyverklaring van Check-in Genderzorg, zoals te vinden op de 
website www.check-in-genderzorg.nl, op de pagina ‘Aanvullende informatie’.

1.   Wanneer de kinderen jonger zijn dan 16 jaar en beide 
ouders belast zijn met het ouderlijke gezag, dan moeten 
beide ouders toestemming geven (artikel l.1.51, l.1.5.2. en 
l.1.5.4. van de beroepscode voor psychologen)

2.   De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst stelt 
dat als de jeugdige 12 jaar of ouder is, deze ook (naast 
de ouders) zelf de behandel overeenkomst dient  te 
ondertekenen, bij 16 jaar en ouder hoeft alleen de 
jeugdige te ondertekenen.

Lange Lakenstraat 15
2011 ZB Haarlem
(023) 7602316
www.check-in-genderzorg.nl
info@check-in-genderzorg.nl

Datum Datum Datum

Handtekening verzorger 11 Handtekening verzorger 21 Handtekening jongere2
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Overige gezinsleden
(naam en leeftijden)

Aanmeldingsformulier (vervolg)

Ouderlijk gezag* over het aangemelde kind

Verzorger 1

Verzorger 2

Ja

Ja

Nee

Nee

Huisarts

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

*  Bij eenhoofdig gezag hebben wij een kopie van  
‘Bewijs van enkelhoofdig gezag’ nodig voor in ons dossier. 
Je dient dit mee te sturen met deze formulieren.
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