
Toestemmingsformulier  vervoer en slapen/huisdieren  

Soms is het nodig dat uw kind meerijdt in de auto, bolderkar, fietskar of op de fiets. Incidenteel 
maak ik met uw kind wel eens een uitstapje. Oudere kinderen willen en mogen van mij weleens 
zelfstandig buiten, of buiten de nabijheid van mij als gastouder zijn. Voor deze situaties is wil ik 
graag uw toestemming. Ook voor het slapen is het belangrijk goede afspraken over te maken en 
toestemming te verlenen daar waar nodig. Met behulp van dit formulier kunt u mij als uw 
gastouder voor één van onderstaande onderwerpen toestemming verlenen. 

 
Naam ouder / verzorger  

Naam Kind  

Naam Gastouder  

Vervoer (per auto,fiets, 
bolderkar,fietskar) 

O Zelfstandig van school naar de gastouder komt 
O Zelfstandig van de gastouder naar school gaat 
O Zelfstandig van de gastouder naar huis gaat: 
O Te voet 
O Met de fiets 

O Zich zelfstandig begeeft van de gastouder naar: 
……………………………………………………………………………………………………… 
O Zelfstandig buiten speelt 
O Vervoerd mag worden tijdens de opvang per: 
O Bolderkar 
O Fiets 
O Fietskar 

O Auto 
 

Slapen O Op de buik te slapen gelegd mag worden. 
O Tot 6 maanden ingebakerd mag worden. 
 

Omgang huisdieren O Kinderen zijn niet alleen met ... 
O Kinderen mogen niet in de kooi van .. 
O Er zijn specifiek afspraken over de omgang, in bijzijn kinderen. 
O anders  

 

De toestemming geldt 
voor 

De toestemming geldt voor 
O De gehele periode van opvang van het kind 
O De periode van ...................... tot ...................... 
O Eenmalige toestemming op ....................(datum) 
 

 

 

 
De gastouder verklaart dat bij vervoer per auto uitsluitend de gastouder zelf het kind in 

zijn/haar auto vervoert en dat hij/zij in het bezit is van een inzittendenverzekering en een bij de 
leeftijd van het kind passend en goedgekeurd autostoeltje. Voorts verklaart de gastouder dat bij 
het vervoer per bolderkar, fiets, fietskar de gastouder alleen gebruik maakt van deugdelijke en 
goedgekeurde middelen. 
 
 

 

 
Provinciaal Gastouderbureau en/of de gastouder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele schade. 
 
Voor akkoord 

Datum Plaats 
........................................................ 
Handtekening ouder                                         Handtekening gastouder 
 


