vzw FIAC-Horizon
Flanders Intercountry Adoption Care
Interlandelijk Adoptiecentrum Vlaanderen

AANMELDINGSFORMULIER MET HET OOG OP EEN ADOPTIEBEMIDDELING VOOR
HET HERKOMSTLAND THAILAND
(per post ingevuld op te sturen samen met een kopie van het geschiktheidvonnis, opgelet enkel
volledig ingevulde formulieren worden geregistreerd)

Kandidaat adoptievader

Kandidaat adoptiemoeder

(naam)

(naam)

(voornaam)

(voornaam)

(geboortedatum en plaats)

(geboortedatum en plaats)

(Nationaliteit)

(Nationaliteit)

(hoogst behaald diploma)

(hoogst behaald diploma)

(beroep)

(beroep)

Adres :
(straat en huisnummer)
(postcode en woonplaats)

Telefoon- en faxnummer (privé):
E-mailadres

:

GSM-nummer mijnheer

:

GSM-nummer mevrouw

:

Huwelijksdatum:

te (plaats)

(Indien één of beide echtgenoten eerder gehuwd waren, gelieve te noteren wie eerder gehuwd was en gedurende welke
periode. Bij een echtscheiding gelieve de datum te vermelden.)
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http://www.fiac-vzw.be

vzw FIAC-Horizon
Flanders Intercountry Adoption Care
Interlandelijk Adoptiecentrum Vlaanderen

Kinderen in het gezin:
(gelieve van elk kind de naam, geboorteplaats en –datum, eventueel adoptiedatum, eventueel datum pleegplaatsing te
vermelden)

Profiel van het te adopteren kind
Leeftijdscategorie
0-2 jaar
2-4 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar
8 jaar en ouder
O
O
O

wij hebben een geschiktheidvonnis voor één kind
wij hebben een geschiktheidvonnis voor een sibling
wij hebben een geschiktheidvonnis voor een sibling maar wensen 1 kind te adopteren

Wij staan open voor een prospectieprocedure van een specifiek kind : ja/nee*
(toelichting prospectieprocedure is terug te vinden op de website)

*omcirkel wat van toepassing is
Datum bijgewoonde infonamiddag bij Fiac-vzw (indien van toepassing):

Datum:
Handtekening mevrouw

Handtekening mijnheer

(noot : Gelieve regelmatig de website de consulteren om op de hoogte te blijven van
eventuele wijzigingen in de voorwaarden gesteld aan kandidaat-adoptanten in de
herkomstlanden)
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