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gegevens leerlingenvervoer wijzigen 

U bent verplicht wijzigingen die van belang zijn voor het leerlingenvervoer van uw kind, aan de 

gemeente door te geven. U dient hiertoe gebruik te maken van dit formulier.  

Het niet melden van wijzigingen kan voor u ongewenste administratieve en financiële gevolgen 

hebben. 

 

Gegevens indiener 

Voorletters :  

Achternaam :  

Telefoonnr. / mobiel nr.  :  

E-mailadres :  

Relatie tot het kind :  Vader   Moeder  Voogd  

   Anders, nl.  

 

Gegevens kind  

Voorletters :  

Voornaam :  

Achternaam :  

Geboortedatum :  

 

Wijziging(en) 

 Verandering verblijfadres van kind 

(Een gewijzigde afstand van verblijfadres naar school kan gevolgen hebben voor de 
voorziening.) 

 Nieuwe straatnaam en huisnummer :  

 Nieuwe postcode en woonplaats :  

 Ingangsdatum :  

 

 Verandering van vervoerssoort 

(Het is mogelijk dat wij dit wijzigingsformulier behandelen als een nieuwe aanvraag en nader 
onderzoek uitvoeren om te beoordelen of de nieuwe voorziening toegekend kan worden.) 

 Nieuw soort vervoer: 

  Vervoer per fiets 

 
 

 Zelfstandig 

 Met begeleiding 
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  Openbaar vervoer 

 
 

 Zelfstandig 

 Met begeleiding 

  Eigen vervoer 

  Aangepast vervoer 

 Ingangsdatum :  

 

 Stopzetten van vervoer 

 Het kind maakt niet langer gebruik van het aangevraagde vervoer. 

Reden :  

 Ingangsdatum :  

 

 Overige wijzigingen: 

  

  

  

 Ingangsdatum :  

 

Verandering van school 

Wanneer het kind naar een andere school gaat, moet u niet dit wijzigingsformulier invullen, maar 

gebruik maken van het formulier ‘Leerlingenvervoer aanvragen’.  

Veranderingen stagevervoer 

Wanneer er wijzigingen zijn die te maken hebben met het stagevervoer, moet u niet dit 

wijzigingsformulier invullen, maar gebruik maken van het formulier ‘Stagevervoer 

aanvragen/wijzigen’. 

 

Ondertekening 

Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik: 

- dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat ik niets heb verzwegen; 

- dat ik weet dat de gemeente gegevens kan opvragen bij derden. 

 

Plaats,   Datum   Handtekening indiener 

  

 

 

    

 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Leerlingenvervoer wijziging_v01.docx Pagina 3 van 3 

Adresgegevens  

Gemeente Landgraaf 

t.a.v. afdeling Klant Contact Centrum 

Postbus 31000 

6370 AA Landgraaf 

 

Afhandeling 

Wijzigingen worden binnen maximaal 6 weken verwerkt. 

 

Privacy 

De gemeente Landgraaf hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gebruiken door u verstrekte 

gegevens uitsluitend om aan uw verzoek te kunnen voldoen. 

Persoonlijke informatie wordt behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klant Contact Centrum, 

telefoonnummer 14 045.  
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