
 

Aanvraagformulier tegemoetkoming afvoeren incontinentie materiaal 
Met dit formulier dient u een verzoek voor financiële tegemoetkoming in. Deze bijdrage is voor de 
extra keren dat u incontinentie afval naar de ondergrondse container brengt. De vergoeding is €104,-- 
voor het jaar 2023. Dit is gebaseerd op twee extra inworpen per week. De aanvraag kan worden 
ingediend tussen 1 februari en 1 december 2023.  
 

Naam en adresgegevens gebruiker incontinentie materiaal 
 
 
Achternaam (+ voorvoegsel):  

 

Voorletters:  

 

Burgerservicenummer:  

 
Adres en huisnummer:  

 

Postcode en woonplaats:  

 

Geboortedatum:  

 

Telefoonnummer:  

 

E-mailadres:  

 

Ik wil contact houden per:  ☐ post  ☐ mail 

 

Dient u een verzoek in voor iemand anders? Vul dan hieronder uw contactgegevens in. 

 
Achternaam (+ voorvoegsel):  

 

Voorletters:  

 

Uw relatie tot de gebruiker:   

 

Telefoonnummer:  

 

E-mailadres:  



 

Betalingsgegevens 
Geef hieronder het rekeningnummer aan waarop u de tegemoetkoming wilt ontvangen.  

 
IBAN rekeningnummer:  

 

Naam rekeninghouder:  

 
Meesturen bewijsstukken 
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij de volgende bewijsstukken nodig. Stuur deze 

stukken mee met dit ingevulde verzoekformulier.  

☐ Een pakbon, aankoop- of afhaalbewijs van het gebruikte incontinentiemateriaal* 

☐ Kopie bankpas van de rekening waarop de tegemoetkoming mag worden overgemaakt 

*Let op: Het bewijsmateriaal moet betrekking hebben op het jaar waarvoor u de tegemoetkoming 

aanvraagt. U kunt alleen een aanvraag indienen voor het lopende jaar. Het kan zijn dat wij tijdens het 

behandelen van uw verzoek nog meer gegevens van u nodig hebben. Dan nemen wij contact met u op. 

Verklaring en ondertekening 

☐ Ik verklaar dit formulier geheel naar waarheid ingevuld te hebben. 

☐ Ik weet dat gemeente Maasdriel mijn gegevens controleert. De gemeente doet dit om vast te stellen 

of ik recht heb op tegemoetkoming.  

☐ Ik weet dat gegevens die ik verstrek, worden verwerkt voor uitvoering van deze tegemoetkoming. 

☐ Ik weet dat mijn aanvraag alleen in behandeling wordt genomen als ik de benodigde bewijsstukken 

heb aangeleverd. 

Plaats hieronder uw handtekening. Hiermee verklaart u dat u weet wat er in het aanvraagformulier staat.  

 

Datum:  

 

Plaats:  

 

Uw handtekening: 

 

Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar info@maasdriel.nl of stuur het per post naar:  

Gemeente Maasdriel, Afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. 
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