
VRAGENLIJST BIJ AANMELDING MAZZELKONTJES MRA 2019 

Informatie ouders*
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats: (n.a.v. woonplaats worden diverse invulvelden aangepast, als het maximale 
aantal deelnemers voor deze gemeente al is bereikt, dan is er de mogelijkheid om dit 
formulier evengoed in te vullen zodat men op de wachtlijst komt)
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Informatie Mazzelkontje*
Naam:
Geboortedatum: (dit invulveld wordt beperkt op basis van de keuze van de webshop i.v.m. de 
leeftijd van het kind, als het kind i.v.m. leeftijd niet mee kan doen, dan is er de optie om een 
e-mailadres in te vullen voor meer informatie over wasbare luiers) 
Gewicht van kind:
Slaapt je kind op de buik:
Weet je of je kind veel plast in een keer:
Ga je het luierpakket gebruiken voor twee kinderen tegelijk:
Zo ja, wat is de naam van het tweede kind:
Zo ja, wat is de geboortedatum van het tweede kind:
Zo ja, wat is het gewicht van het tweede kind:
Gaat je kind naar het kinderdagverblijf:
Wil dit kinderdagverblijf ook de wasbare luiers gebruiken:

Informatie ten behoeve van begeleiding*
Naam op Facebook:
Met hoeveel personen kom je naar de startbijeenkomst op XX: (datum is per gemeente 
verschillend)

Algemene voorwaarden
*Downloadknop algemene voorwaarden*
Ga je akkoord met de algemene voorwaarden en zal je deze ondertekenen bij de 
startbijeenkomst: (verplicht vinkje)
Kan jij (of jouw partner) aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op deze data XXX: (data zijn per 
gemeente verschillend)
Kan jij (of jouw partner) de 2 vragenlijsten over jullie ervaringen met de wasbare luiers tijdig 
(binnen een week na ontvangst) invullen en insturen: (verplicht vinkje)

Over wasbare luiers**
Heb je voor de oproep van Mazzelkontjes al eens nagedacht over het gebruik van wasbare 
luiers:



Hoe ben je te weten gekomen over Mazzelkontjes:
Heb je al eens een moderne wasbare luier in je handen gehad:
Welk aspect van wasbare luiers spreekt je het meeste aan:
Welk aspect spreekt je het minst aan:
Waarom wil je meedoen met Mazzelkontjes:
- Benieuwd of het goed werkt voor mijn kind
- Geldbesparing
- Beter voor het milieu
- Minder afval
- Praktische drempel om zelf uit te gaan proberen is te hoog
- Ik verwacht dat mijn kind eerder zindelijk wordt
- Beter voor de billen van mijn kind
- Ik wil het goede voorbeeld geven
- Zelf invullen
Hoeveel luierafval heb je nu per week?
- Minder dan 1 vuilniszak
- 1 vuilniszak
- 1,5 vuilniszak
- 2 vuilniszakken
- Meer dan 2 vuilniszakken
Kan je een inschatting maken hoeveel procent van je restafval uit luiers bestaat:
- Minder dan 5%
- 5 tot 10%
- 10 tot 25%
- 25 tot 50%
- Meer dan 50%

* Deze gegevens worden gedeeld met de webshop die het luierpakket levert. Deze gegevens zullen uitsluitend 
worden gebruikt voor de samenstelling van het luierpakket en de persoonlijke begeleiding gedurende de 
testperiode.
** Deze gegevens worden gedeeld met Milieu Centraal.


