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Aanvraagformulier fysieke en 
sociale donorgegevens
Ouders van een donorkind
Met dit formulier kunt u als ouder van een donorkind fysieke en sociale 
gegevens van de donor aanvragen bij de Stichting donorgegevens 
kunstmatige bevruchting. U kunt deze gegevens aanvragen als uw kind 
jonger dan 12 jaar is. Bij de aanvraag moet u een origineel afschrift 
van de geboorteakte van uw kind opsturen. U kunt het formulier op 
de computer invullen en daarna uitprinten.

 

Stuur het ingevulde formulier mét het afschrift (let op: afschrift, 
niet uittreksel) van de geboorteakte naar:
Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting
Postbus 16077
2500 BB Den Haag

Gegevens van uw donorkind

|
Voorletters          Tussenvoegsel

|            |

|

|

|

            |

|

Dag  maand  jaar

                   man  vrouw

|

|

Gegevens van de biologische moeder

 ja  nee

|
Voorletters          Tussenvoegsel

|            |

|

|

|

            |

|

Dag  maand  jaar

|

|

      

          

        

      

          

        

1

2

1.1 Voornamen (voluit)

1.2 Voorletters en tussenvoegsel

1.3 Achternaam (geboortenaam)

1.4 Straatnaam

1.5 Huisnummer en toevoeging 

1.6 Postcode en plaats

1.7 Land

1.8 Telefoonnummer

1.9 Geboortedatum en geslacht

1.10 Geboorteplaats

1.11 Geboorteland

2.1 Gegevens gelijk aan boven
staande gegevens van aanvrager

2.2 Voornamen (voluit)

2.3 Voorletters en tussenvoegsel

2.4 Achternaam (meisjesnaam)

2.5 Straatnaam

2.6 Huisnummer en toevoeging 

2.7 Postcode en plaats

2.8 Land

2.9 Telefoonnummer

2.10 Geboortedatum

2.11 Geboorteplaats

2.12 Geboorteland

Let op! Dit formulier graag digitaal 
invullen, uitprinten, ondertekenen en 
retour sturen. 
Houdt u er rekening mee dat verwerking 
van een handmatig ingevuld formulier 
meer tijd in beslag kan nemen.
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2 van 2

3

4

5

3.1 Naam instelling

3.2 Naam arts (indien bekend)

3.3 Straatnaam

3.4 Huisnummer en toevoeging

3.5 Postcode en plaats

3.6 Land

4.1 Geef een korte toelichting

5.1 Invuldatum

5.2 Handtekening

Gegevens van de instelling waar de behandeling plaatsvond

|

|

|

|

            |

|

Motivatie van uw aanvraag

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ondertekening

Dag  maand  jaar

|
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