
 

 
KidsLife 

Sint-Clarastraat 48bis, 8000 Brugge kidslife.be 
 

 

Betaling van jouw Groeipakket op een rekening 

Vul dit formulier volledig in, onderteken het en stuur het terug naar vlaanderen@kidslife.be  

Noteer hier jouw dossiernummer als je die kent: …………………………………………….. 

Verklaring van de ouder / opvoeder 

Voornaam en naam: …………………………………………………………………….. 

straatnaam en huisnummer      ……………………………………………………………………..  

postcode en plaats                   ………………………………………………………………………  

Rijksregisternummer (zie achterkant identiteitskaart)              ………………………………………………………………………  

    

Ik vraag om het Groeipakket te storten op deze bankrekening* op naam van ……………………………………………………………………… 

   IBAN _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

   BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

Verwittig onmiddellijk je KidsLife-adviseur als je geen toegang meer hebt tot deze rekening en geef je nieuwe rekeningnummer 
door.  

Datum …………………………………………………… Naam ondertekenaar: …………………………………………………… 

Telefoon …………………………………………………… Handtekening 

E-mail ……………………………………………………… 

 

 

 

* Het opgegeven rekeningnummer wordt nog bij je bank gecontroleerd 

 
 
 
Al onze formulieren beantwoorden aan de Only-once wet van 5 mei 2014. We vragen je enkel informatie waarover we nog niet beschikken of die we niet 
kunnen raadplegen omdat we over onvoldoende aanknopingspunten beschikken.  
KidsLife hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens  
Heb je vragen of wil je jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens uitoefenen? Meer informatie kan je terugvinden op onze website: 
kidslife.be/nl/privacy    
 
 
 



 

 
KidsLife 

Sint-Clarastraat 48bis, 8000 Brugge kidslife.be 
 

Betaling van jouw Groeipakket op een bankrekening  
 
  
Dag mevrouw, mijnheer  
  
Als je dat wenst, kunnen wij je Groeipakket betalen op een bankrekening. Dat is veiliger, sneller en meestal ook voordeliger dan 
via circulaire cheque. Meer informatie kan je vragen aan jouw bank.  
  
Het Groeipakket wordt betaald aan de persoon die de begunstigden onder elkaar aanduiden. Jullie beslissen samen op welke 
bankrekening het Groeipakket wordt gestort. Dat kan een gemeenschappelijke rekening zijn of een rekening op naam van één van 
jullie. Als jullie het niet eens zijn, wordt het Groeipakket aan de jongste betaald. 
  
Met het bijgaande formulier kan je ons het rekeningnummer meedelen. Als we het formulier niet terug ontvangen, betalen we het 
Groeipakket met een cheque.  
  
Heb je nog vragen over jouw Groeipakket? Contacteer ons gerust. De gegevens van onze kantoren vind je terug op kidslife.be 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
  
KidsLife 


