Experience the feeling of doing good!

Declaration of exercised parental care during project period
Projectduur en vlucht / Project time and flight schedule

Datum van vertrek / Date of departure

Vlucht nummer/ Flight number

Van / From

Naar / To

Date of Return

Flight number

From

To

Reizende kind / Traveling child

Achternaam / Surname

Voornaam / First name

ID of paspoort nr. / ID or passport nr.

Leeftijd / Age

Straat / Street

Postcode / Postal

Woonplaats / City

Land / Country

Ouders/Voogd van het reizende kind / Parents/guardian traveling child

Volledige naam moeder / Name mother

Straat / Street

Woonplaats / residential address

Land / Country

Volledige naam moeder / Name father

Straat / Street

Woonplaats / residential address

Land / Country

Begeleider gedurende project periode / Person that is custodian during project period

Naam organisatie / Name organisation

Straat / Street

Woonplaats / residential address

Land / Country

Achternaam begeleider / Surname custodian

Voornaam / First name

ID of paspoort nr. / ID or passport nr.

Leeftijd / Age

De persoon die de zorg en het gezag heeft over het kind is het ermee eens dat hun kind wordt begeleid onder de
verantwoordelijkheid van de persoon hierboven wordt vermeld, als bewaarder, tijdens het project periode.
De begeleider accepteert dat zij/hij is bevoegd en gebonden aan alle rechten en plichten met betrekking tot zorg en gezag van
het kind. Hij/zij is verantwoordelijk voor het kind en dient het kind in persoon te begeleiden en moet weten waar het kind zich
bevindt.
The person having care and custody of the child agrees that their child will be accompanied under the
responsibility of the person named above, as custodian, during the project time
The custodian is authorized and bounded to accept all rights and duties regarding care and custody of the child.
He or she is in charge of the child, has to take care of and to appear for it, and is responsible to define its
whereabouts.
Datum / Date: ______________________

Handtekening moeder / Signature mother

Handtekening vader / Signature father

Handtekening begeleider / Signature custodian

Alleen geldig als een kopie paspoort of ID kaart van de vader, moeder en begeleider zijn aangehecht.
Only valid with a copy of passport from mother, father and custodian attached.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
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