
                 

Aanvraagformulier 

Hierbij verzoek ik u na te gaan of er meer informatie over mijn adoptie in het 

archief van Pelkris te vinden is: 

 

naam (Nederlandse voor- en achternaam): 

geboorte naam: 

geboortedatum: 

geboorteplaats: 

naam van de adoptie organisatie in Indonesië: 

naam van je Indonesische moeder: 

naam van je Indonesische vader: 

adres in Nederland: 

e-mailadres: 

telefoonnummer: 

 

Heb je niet alle gegevens waar we om vragen? Vul het formulier in met de 

gegevens die je wel hebt en wij nemen contact met je op. 

Deze gegevens vragen wij van je om te weten wie je bent, zodat wij zeker weten 

dat op basis van de juiste gegevens naar je dossier wordt gezocht.  

 

Ook vragen wij om je contactgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om 

contact met je op te kunnen nemen als er in de toekomst nieuwe informatie 

wordt gevonden of als er naar aanleiding van het dossier iets nieuws te melden 

is. 

Wij geven je gegevens nooit door aan derden. Alleen wij nemen contact met je 

op en je kunt op dat moment altijd zelf beslissen wat je met de ontvangen 

informatie wilt doen. 



( )  Ik verklaar dat als het dossier wordt gevonden en de documenten door 

mij worden ontvangen, ik de contactgegevens (en persoonlijk 

identificeerbare informatie) van de personen die in deze documenten 

worden genoemd, niet openbaar zal maken. Dit betekent dat ik het niet 

op Facebook, Instagram of op een andere manier zal publiceren. Als ik 

deze informatie privé met anderen deel, zal ik ervoor zorgen dat ook zij 

deze informatie niet openbaar maken. 

Natuurlijk mag je de naam van je moeder delen. Haar contactgegevens mag je 

niet openbaar delen. Om de moeder en haar familie te beschermen, is het 

belangrijk dat niet iedereen contact met haar kan opnemen. Helaas is het in het 

verleden wel eens voorgekomen dat moeders zijn benaderd door oplichters. Om 

deze reden én vanwege de privacywetgeving is het niet toegestaan de 

contactgegevens openbaar te delen. 

Alleen wanneer er pogingen zijn gedaan om contact met haar op te nemen via 

de contactgegevens uit het dossier en er is gezocht op het opgegeven adres en 

hieruit is gebleken dat zij niet meer te vinden is, kan je worden ontheven van de 

geheimhoudingplicht, om te proberen via internet een oproep te doen op basis 

van haar oude contactgegevens, als dit de laatste mogelijkheid is om haar (of 

haar familie te vinden). Neem contact met ons op als je ontheven wilt worden 

van de geheimhoudingsplicht. 

( )  Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 

 

Naam: 

Plaats: 

Datum: 

 

Handtekening: 

 


