Aanvraagformulier
Mantelzorgcompliment
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen van 1 oktober tot 30 november
2019. Formulieren die wij na 30 november ontvangen kunnen niet meer in
behandeling worden genomen.
Voor welk jaar/welke jaren vraagt u het mantelzorgcompliment aan?

2018

2019

1. Persoonlijke gegevens aanvrager (is zorgvrager)
Naam
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
BSN
IBAN
(kopie bankpas of bankafschrift meesturen)

U maakt gebruik van mantelzorg omdat:
U langer dan 3 maanden een maatwerkvoorziening van de Wmo of een individuele voorziening
van de Jeugdwet heeft.
U langer dan 3 maanden een CIZ indicatie langdurige zorg heeft.
U door de inzet van uw mantelzorger thuis kan blijven wonen (u heeft geen voorziening van de
gemeente of CIZ indicatie).
2. Persoonlijke gegevens mantelzorger
Naam
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
BSN
3. Wat doet de mantelzorger?

4. Relatie met de mantelzorger
Partner

Familie

Vriend/kennis

Buren

5. Verklaring mantelzorger
Ik heb in 2018 en/of 2019 minimaal 3 maanden en minimaal 8 uur per week kosteloos mantelzorg
verleend.
Ja
Nee
Eventuele toelichting

6. Stichting Welzijn Bommelerwaard
Vindt u het goed dat wij uw gegevens doorgeven aan de mantelzorgconsulent van Stichting Welzijn
Bommelerwaard?
Ja
Nee
7. Ondertekening en verklaring
U verklaart dat alles in dit formulier naar waarheid is ingevuld. U verklaart dat u weet dat het geven van
onjuiste informatie strafbaar is en u verklaart dat:
U in 2018 en/of 2019 minimaal 3 maanden en minimaal 8 uur per week kosteloos mantelzorg
heeft ontvangen;
U zelf geen mantelzorgcompliment ontvangt;
U toestemming geeft voor de verwerking van deze gegevens in de systemen van de
gemeente. Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is voor de controle van uw aanvraag, de
beslissing op uw aanvraag en de uitbetaling die er kan zijn;
U een kopie bankpas of rekeningafschrift bij deze aanvraag voegt;
U het bovenstaande naar waarheid heeft ingevuld.
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening mantelzorger

Het ingevulde aanvraagformulier kunt u afgeven bij de informatiebalie van het gemeentehuis of gratis
versturen naar:
Antwoordnummer 9007
5330 ZX Kerkdriel

