
Sluit je aan op  
 www.infino.be/nl

Een uitbetaler van het Groeipakket en  
andere toelagen, die gezinnen ook nog 
eens de beste ondersteuning geeft, daar 
kies jij toch ook voor? Infino wil ouders 
zoveel mogelijk ontzorgen, zodat gezinnen  
vooral kunnen genieten van elkaar,  
zonder financiële of praktische zorgen.

Op Infino kan je steunen

Infino staat altijd klaar om je gezin dat welkome duwtje in 

de rug te geven. Wij helpen toekomstige ouders met plezier 

én deskundigheid om de komst van hun baby op de beste 

manier voor te bereiden.

Infino, da’s samen groeien

Infino is dé uitbetaler die kinderen helpt te groeien in het 

leven en ouders daarbij zoveel mogelijk administratieve kop-

zorgen bespaart. Bij Infino kan je alvast rekenen op:

• een vlotte en stipte uitbetaling van je Groeipakket en 

andere toelagen

• het in orde brengen van administratieve zaken

• alle voordelen die het Groeipakket jou en je gezin kan schenken

• een uitbetaler die meebouwt aan een duurzame maat-

schappij voor alle kinderen.

Wil ook jij met volle teugen  
van het ouderschap genieten?  
Sluit je aan bij Infino!
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Een uitbetaler van 
het Groeipakket  

die gezinnen 
ondersteunt?   

Da’s Infino !

We wensen je  

een fantastische  

zwangerschap! Je startbedrag 

aanvragen, kan 

op elk moment 

van je zwangerschap. Vul 

gewoon het aansluitingsformulier in 

deze folder in, of scan de QR-code. Laat daarna, vanaf 

maand 5 van je zwangerschap, ook dit attest invullen 

door je dokter, gynaecoloog of vroedkundige. 

Attest van de dokter,  
gynaecoloog of vroedkundige

Ik, .....................................................................................................

.............................................................................. (voornaam naam), 

dokter / gynaecoloog / vroedkundige, verklaar dat 

mevrouw .......................................................................................

.............................................................................. (voornaam naam), 

met rijksregisternummer

. . – .

tenminste 5 maanden zwanger is.   

De uitgerekende 
bevallingsdatum is: / /

Mevrouw verwacht een ....................-ling  

Datum: / /

Handtekening en stempel



2  Vul het  formulier  hieronder in en stuur een scan of foto naar  
vlaanderen@infino.be  Zorg dat alles duidelijk leesbaar is, zo kunnen we je aanvraag goed verwerken.

  Ik kies er uitdrukkelijk voor dat Infino het Groeipakket betaalt van alle kinderen voor wie ik (wij) gezinsbijslag (zal/zullen)  
 ontvang(en). Ik geef Infino de toelating om hiervoor de nodige stappen te zetten. 

Ik verwacht een kindje op / / en wil dat Infino voor mij het startbedrag van 1.167,33 euro uitbetaalt.

Voornaam aanvrager: 

Naam aanvrager: 

Emailadres:

Rijksregisternummer: . . – .

Rekeningnummer:

Naam en geboortedatum van de kinderen:

/ /

/ /

/ /

/ /

Datum: / /

Voor akkoord, 

Naam ouder/opvoerder 1 :

Handtekeningen :

 

Naam ouder/opvoerder 2 :

Je gaat voor Infino? Goeie beslissing!  
Aansluiten kan op twee manieren:  
online of met het formulier hieronder.  
Van zodra we je aanvraag ontvangen  
hebben, regelen we verder alles  
voor jou. Zo gemakkelijk gaat  
dat inderdaad. Welkom alvast! 

Hoe je aansluiten  
bij Infino?

 Ik heb nog geen kinderen.

GROEIPAKKET Je kiest zelf je uitbetaler.  
Meer info: surf naar www.groeipakket.bewww.groeipakket.be

1  Sluit je aan op  www.infino.be/nl  

Nog vragen  
over het  

Groeipakket?
Check dan zeker onze website 

www.infino.be/nl. Je kan ons natuurlijk 
ook contacteren via vlaanderen@infino.be 

of het nummer 078 15 12 30. 
We staan voor je klaar!

Samen groeien,  
daar kijken we naar uit!


