
ATTEST INZAI(E UITGAYEN VOOR DE OPVAHG VAN KI}IDEREN VAN
TTilINDER DAN 12 JAAR OF KINDEREN IIIET EEN ZUI'ARE HANDICAP VAN MINDER DAH
18 JAAR IN DE EUROPESE ECONOTI'II$CHE RUIMTE
BETAALD rit TNKOMSTENJAAR ..2016......,. {1}

vak I (2)
Ondergetekende bevestigt dat (3)
Chiro lnstuif
Mechelsesteenweg
2SS0Wtllebroek

x is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of openbare besturen
van de gemeenschappen ofgewesten; (4)

in de zin van art. 113, S 1, 3o, van het wetboek van de inkom$enbelastingen 1992.
Onderhavig atldltjffildig voor hetffierk vgn 0r1/01t2016 - g1fiZ/Zlrc

w*.urt Lni-,il^x-. k ,

Naam effvolkdig adres vanXt$IEl&ttfopenbare bestuur, van het oBenbare bestuur van de
of het gewest, van de buitenlandrc apenbare instelling, van de school of van de

inrichtende macht van de school :

Gemeante Willehroek
Pastorijstaat I
2830 Willebraek

(1) Dit attest, dat slechts in 66n exernplaar moet worden ingevuld, moet worden uitgereikt aan de
schuldenaar van de uitgaven, die het ter beschikking moet houden van de administratie.
(2) Vak I wordt enkelingevuld:

r ofueldeor Kind en Gezin
r ofirvel door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of de

gewesten
r ofiarcldoor de buitenlandse openbare instelling gevestigd in een andere lidstaat van de

Europese Economische Ruimte
o ofovel door de school gevestigrd in de Europese Economische Ruimte of de inrichtende macht

van de school govestigd in de Europese Economische Ruimte waaraan instellingen of
opvangvoorzieningen zijn verbonden,

Wanneer de opvang rechtstreeks aan €6n van voormelde instanties werd betiaald, moet enkel vak Il
worden ingevuld.
(3) Naam en volledig adres van de instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverblijf of het
onthaalgezin.

{4} Aankruisen wat van toeparsing is.
(5) lndien gevolmachtigde, de handtekening laten voorafgaan door de vermelding "btj volmacht'.



Vak Il (in te vulten door de instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverbliif, het
onthaalgezin, de scfroo/gevesfigd in de Eurapese Economische Ruimfe, de inrichtende
machtvan de sehoolgevesfigd in de Europese Economische Ruimte, het lokale openbare
bestuur, het openbare besfuur van de gemeenschap of het getryasf, de buitenlandsa
apenbare instetting gevesfigd in een andere lidsfaaf van de Europese Economlsche Ruimte)

1. Volgnummer van het attest :

2. Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopviang :

3. Naam en voornaam van het kind :

4. Geboortedatum van het kind :

Periode waarin het kind is opgevangen (1):

van dt.. to1./20.14 tot,3. tt."o}lzCI.l. 6
van .... .1.....12O..... tot ...../... ".J?0.....

Aantal opvangdagen :

van "". ..1.....120..-..
van .... .1..,..n4..,..

t.....t24.."..
t"-...tza.....

.",... .... r\.
7. Dagtarief (2) :

8. Totaalontvangen bedrag 135
EUR

EUR

Ondergetekende bevestigt de juisthelQ van de hierboven vermelde inlichtingen.
Gerraan te .Ei*==**\d .... . t.tlo5lZO.li;|fl'ry*f-.. ,l"t

r Rs .-lJ,I
ert

ngrsr,st *

, h{&Bods
van de schoolgevestigd in de EuroPese

gevestigd in de Europese Economische Ruimte, het lokale openbare bestuur, het

openbaie bestuur ran de gemeenschap of gewest, de buitenlandse openbare
instelllng gevestigd in een andere lidstaat van de Europese EconcimiSche Ruimte te

verbinden.

Naam en volledig adres van de school, de inrichtende macht van de school, het lokale

openbare bestuur, het openbare b,estuur van de gemeenschap of gewest, de buitsnlandse
openbare instelling (3) :

1

rtB t6a', * ...i.--.*',
hg*oon die gemachtigd is de
glrbibtijf, het onthaalgezin, de school

t1)

(2)

De op het attest vermelde gegevens mogon slechts betrekking hebben op het gedeelte van het
jaar dat de tuuaalfde verJaardag van het kind of de achttiende verjaardag van het kind met een

ai are handicap voorafgaat.

lndien meerdere tarieven van toepassing zijn, moet een detail van het aantal cpvangdagen per

tarief worden verstrekt. Dit detail mag eventueel in een bijlage bij dit attest worden gevoogtd.

Het dagtarief moet evenwel alleen woiden ingevuld indien het maxifturn van 11,20 EUR per

oppasdag wordt overschreden,

Enkel in te vullen wanneer de opvang rechtstreeks aan de vermelde instanties wordt betaald.(3)


