Toestemming ouder(s) /
gezaghebber(s) voor minder
jarige aanvrager(s)
Parental / Legal guardian consent
for minor applicant(s)
Deze verklaring heeft een geldigheid van drie maanden vanaf
datum ondertekening
This consent form has a validity of three months from the date of signature

1.

Hierbij verleen ik, I, the undersigned
|
te, in

Geboren op, born on

|

2.

In het bezit van een paspoort of identiteitsdocument met documentnummer, In possession of a passport or identity document with document
number:
|
Afgegeven op, issued on:

Afgegeven door, issued by:
|

3.

n

4.

Toestemming voor, give consent for

Vader Father

n

Moeder Mother

n

Gezaghouder Legal guardian

4a. Kind, Child

Naam Surname

Voornamen First name(s)

|

|
Geboortedatum Date of birth

Geboorteplaats Place of birth
|

Dit formulier bestaat uit 2 pagina’s die allebei ondertekend moeten worden. This form consists of 2 pages that must both be signed.
Handtekening
Signature

Plaats en datum
Place and date

|

|
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4b. Kind, Child
Naam Surname

Voornamen First name(s)

|

|

Geboortedatum Date of birth

Geboorteplaats Place of birth
|

4c. Kind, Child
Naam Surname

Voornamen First name(s)

|

|

Geboortedatum Date of birth

Geboorteplaats Place of birth
|

5.

Om een aanvraag in te dienen voor een, to apply for a
n

6.

Nederlands paspoort
Dutch passport

n

Nederlandse identiteitskaart
Dutch identity card

n

Verklaring van Nederlanderschap
Dutch nationality certificate

Ter controle van mijn handtekening voeg ik een kopie bij van de houderpagina van mijn geldige paspoort, of een kopie van mijn
geldige identiteitsbewijs, To enable verification of my signature, I herewith present a copy of the holder page of my valid passport or a copy of my valid
identity document.
Handtekening
Signature
|
Plaats en datum
Place and date
|
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