
ÀTTEST XNZAKE UITGÀYEN 1íOOR DE OPVAT{G VAN KTNDERE}I VAT{

I'INDER DAN 12IAAR (1)

vak I (2)

Ondergetskende bercstigt dat :

O is erkend, gesubsidieerd of geconkoleerd door of onder toezidtt staat van Kind en Gezin, l'ialle-
poorilaan 27 te 1060 Brussel; {4}

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

tr is verbonden met de kleuter- of lagere school of nnet de inrichtende rnacht van de kleuter- af lagere
sdrool {4},

in de zin yan aÈ 113, § 1, 30, van het l{íetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Onderhavig attest is geldig voor het tijdperk van 0U0U2019 tot 3L/1.212019

Gedaan te ïESSENDERLO, 15/U20

llandtekening,

TH[^]§MAt!S T

')
(_. i

vrnwNe.6À r'
Algerneen di

Naarn en volledig àdres van het lokafe openbare bestuur, van het openbare bestuur van de gemeefl-
srhap of het gewest, van de kleuter{ of lagere school of van de inrichtende macht van de kleuter- of
lagere school :

G ENiEE NTE TESSETUDER.LO
Markt z,/n
3980 TESSENDERLO
(o13 66 17 15)

{1) Dit attest, dat slechts in één exemplaar moet worden ingevuld, moet worden uitgereikt aan de schuldenaar van
de uitgaven, die het bij zijn aangifre in de personenbelasting zal vaegten.

fAJ l/ak.I moef erkel worden ingewld :
b olwel doar Kind en Gezin;
Y afuel door de Joka/e openbare èesfuren of openbare besturen van de gemeet?schappen af de gewesfen;
Y ofwel door de kleuter- of lagere school of de inrichtende macht van de kleuter- of lagere school waaaan

,rrsfë//rng€.r of opvangworzieniryen zijn verbonden.
WaÍïneer de opvang recilfstreeí<s aan één van voormelde rnstàrUes werd betaald, moer enlc€/ vak II worden
ingevuld,

Naam en vo{ledlg adres van de instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverblijf of het ontlnalgezin.
.AanÍrruisen wat van loepassihg rb,

{s)
{4)
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Vak ff fin te uruI/en da*r de ir,stel/lírrg, de ogva*gvoorzieníng, àet &irderdagverbliJf, i:et ontàaaigezin, de
klellter- of Iagere seÉ*ooi, de rn*'icftf*nde rnacjftt van de ideufer- of íagere scàood, hef lakale opnbare
Èesfi;ua *et openàare bestuar van de gerneenschap of àet gewestJ

1. Vo§murnrner uan het at[€st ;

2. Naarfl, 1ío6sïraarn €n adres van de srhuldenaar vËn de ultgaven voor kinderopvang :

3. ílaarn en ïrosrnasïn van het ldnd ; ,..,..,""

Geboortedatum vön hët kind : ....,..""d

5. Periode waarin het kind is opgevangen {L} :

v an /.1 Í p?zo re ffi eff-i 9-7: o r s

van ."."./.....12019 tst ..".e.....,/2S1S

van ."...1....,/?019 tot ....,1.....14CI19

van ..."./...../2019 tot .....1...../?019

E. ÀanLal opvangdagen , y'.Q*

7.

8"

§ndergetekende bevestigt de juistheid yan de hierboven vëffnelde inlichtingen"

Gedaanr*....41.«ut*4M-LÍ.{,A..",v#Asaf tz*za

Handtekenlng

l{aam

Functie

. ".fr **t / ee a.... kzxu.t /t*f-.

.".Geffi,ps,tfia*!.k
(l&ar*:, lrcedarqrfteÀd perswm d§e germcà@ rs doer r?ef lokale ietgffii*ÈÍafi§)

Èaealfde verjaardaq wn *et *ond voara{gaat.
fA Xradrhn rreedere ?afievefi yËn foepas§rJ?gr.z4trr, moef BërN dFfai, vaa àef aantal opva*géager, §er fanèf iqördea

verslrekt §ft de*arï rnag eventrreet in een ögïage è$ d;f attest wonden gevoegld.
Y6§r oppas*crsfèr, bËfaakl afwel aan *leuler- of lagere .sc#grrr.r, sfwel aan de inricifende nerrtf uan deze
kietrter- af lagerc scàoíen, ofuel aan de icsfeJ*hgen of opvangv*arzieniaEen die verbandert zijn itr.et d* JrJeufier-
af hgere scàooí of rnef de rnncàËead* macht van de *leuier- of lasare sràoaÍ, nroel ,?ef d€rtfa;í€f evenwel e/-
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