
ÀTïE§T THZÀKE UITGÀï'EH YOSR DE OPVAIIIG l'ÀN XTHDEREIT YAH
IrlIltDER DÀI{ 12lÀJlR {i}

t alr I {a}
Ondergetekendë bslestigt dàt i

D is erkend, gesubsidieerd 'of gecontrcleerd doar of order [oezicht staat van Kind en 6ezim, ]*all*-
posËlaan 27 te 3.050 Brussel; {4}

I frs erkend, gesuhsidieerd of Eecontrolesd doar de lokal* ryenbare besturen of qpenbare besturen
van de gerneenschappen ofgewesten; (4)

tr is verbonden met de kleuler- of lagere school pf nnet de inriehtende rnaeht van de kleuten- of lagare
srhooN {4),

in de zín vón ërt" 113, § 1, 3ó, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992"

Onderhavig a*est is geldig voor het tildperk van 01/0U2019 tst 3ULry2$!"9

Gedaan te TE§SENDËRLO, L5/1120

Handtekenirngn

\il

vËRwi*i.:§gut /THTJ§M,A'Ïs T

AlEerneen

Naarn en volledlg adres van het lokafe openbare bestuur, yan het openbare bestuur van de EemËen-
schap af het ge+rrcst, yan de kleuten{ of lagene scheol of van de inrichtende rnacht var de kleuter- of

G EftIEENTE TË§§ÉT{DENLO
llarkt zln
g98O TE§§ENDERLO
{or3 66 lv 15}

{1}

íJJ Dir affest, daf sisfifs in éér exeraplaar rnpet warden ingevuld, Í*aet worden urtgrereiAf aa* de sehuldenaar van
de uitgaven, dre àef èij zr3n aa*gr*lËe m de perso*eràebsfirg eai voëgrËn.

1lóft J rntret enkeJ ryorden ;hgevarid r
> oíweJ doar Kind en Gezin;

? oíwel dssr de &Íreufer- §f lagÉí'e schaal of de rnriehlende fiar.ht vafi de kfeufer= af laEere schaal waaraan
i*sfetrimqrcr Bf spt/E*glroo.rzienirtgen zí;!n verbanden.

l#artreer de opvang recàiblreeÍ<s aan dén van rrosrmeJde in"§fsrrfïes werd betaald, R?oef eítk€, vak 1I wsrde$
ingeruid.

fii*arn en va{!*dig adres van de inst*llfng, de opvangvaorzienirzg, k*t ki*derdagverblijf of het onl*aalgezin.
Atsnlguisefi wat van toepassinq is,

{s)
{4)
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Vak II {Ín te vullen doar de in§elling, de opvangvoorziening, het ktndetdagverblij* het onthaalgezin, de
kleuter- of lagere schoo/, de inrichtende macht van de kleuter- of lagëre schaol, tlr.lt lokale apenbare
bestuuí het openbare bestuur van de gemeenschap of het gewest)

1. Volgnurnrarer van het attest ;

2. Naam, voomaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kínderopvang :

3. Naam en voornaàm van het kilnd : ".,...,..

4. Geboortedaturn van het kind :

Periode waarin het kind is opgevangen (1)

u rn Í.,* e3 zole tor$./o-+2 o1e

van .".../ "..."/2019 tot ...../,..../2019

van .".. "1..,..12019 tst ..,..1.....12a!9

van .. -..1...../2019 tst ...../.....lZOLg

6. Aantal opvangdagen , ...,.é"

7. Dastarief tzl, . ". " - L2. 
t. 
Í. 

" ".... "......,......". EUR

Totaal ontvangen bedrag ' .."".7í."."........ EI.JR

Ondergetekende bevestigt de juistheid van de hierboven verrnelde inlichtingen.

Handtekening

l§aam

Functie

(Naam, hoedanigleid persem die genachtigd isdoor lwt lolroh jeugM<initiatief)

fi) De op het at'test vermelde Eegevens mogen *lechts betrekking hebben op het gedeelte van het jaaï dat de
twaalfde verjaardag van het Nnd voorafgaat.

{2) Índien rneerdere brieven van ta€passiÍtg zijfi, rnoet eeÍ, detail yan hef aantal opvangdagen per tadsf worden
yersfre*f. DÍt detail rnÉg eyentueei in een bijtage bij dit attest worden Eevaegd,
Voor oppaskosten betaàld ofwel aan kleuter- of lagere scholen, ofwel aan de inrichtende macht van deze
l<leuter- of lagere scholen, ofwel aan de instellingen of ogvangvoorzieningen die verbonden zijn met de kleuter-
af íagerc school of met de inricfitende m.acht van de kleuter- of lagere school, moet het dagtarief evenwel al-
leen worden ingevuld indien het maxirnum van 71,20 EUR per oppasdag wardt overschreden.
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