
 

 

 

 

 
 

 

Relatienummer ______ 

Cliënt Informatie Formulier 

 
KvK nr. _______________________ 

 

Naam Gezinshuis _________________________________________   Rechtsvorm ____________________ 

 

Naam en voorletters  

gezinshuisouder __________________________    Adres ________________________ 

 

Postcode ________________    Woonplaats ____________________ 

 

Land  ________________                Geboortedatum _________________ 

 

Geslacht   □ man  □ vrouw    Geboorteplaats ________________________  

 

Burgerlijke staat   □ gehuwd huwelijkse voorwaarden □ samenwonend          □ alleenstaand 

□ gehuwd in (beperkte) gemeenschap van goederen  

 

Tel.nr. (vast)  __________________________  Email _______________________________ 

 

Tel.nr. mobiel __________________________ 

 

Naam en voorletters  

partner  _________________________________  Geboortedatum   _______________________ 

 

Geslacht   □ man  □ vrouw    Geboorteplaats ________________________ 

 

Tel.nr. mobiel __________________________  Email _______________________________  

 

Beroep             __________________________  □ loondienst       □ zelfstandig 

 

Kinderen: 

Kind geb. datum :_________________  □ M / □ V  Naam ____________________ 

Kind geb. datum :_________________  □ M / □ V  Naam ____________________ 

Kind geb. datum :_________________  □ M / □ V  Naam ____________________ 

Kind geb. datum :_________________  □ M / □ V  Naam ____________________ 

Kind geb. datum :_________________  □ M / □ V  Naam ____________________ 

Kind geb. datum :_________________  □ M / □ V  Naam ____________________ 

Kind geb. datum :_________________  □ M / □ V  Naam ____________________ 

Kind geb. datum :_________________  □ M / □ V  Naam ____________________ 

 

Rekeningnummer/IBAN  _________________________________ 

Betaaltermijn      □ maand □ kwartaal □ halfjaar □ jaar 

 

 KvK inschrijving ontvangen?  □ Ja / □ Nee  

 Legitimatiebewijs/-bewijzen ontvangen?  □ Ja / □ Nee 

 Geattendeerd op privacy statement en privacy kaart?  □ Ja / □ Nee  

 Geattendeerd op klant reviews?  □ Ja / □ Nee   

 

Contactfrequentie :  _________________________________________________________________ 
 

Datum : ____________                      

2021-11 
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