Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2019
U kunt in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment als wordt voldaan aan alle de hieronder
genoemde voorwaarden:
1. De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan
een naaste (degene die mantelzorg ontvangt)
2. De mantelzorger staat geregistreerd (vóór 11 november 2019) bij het Steunpunt voor
Mantelzorgers Parkstad.
3. De hulpvrager vraagt het compliment aan. Het compliment kan per hulpvrager maar eenmaal,
verstrekt worden.
4. De hulpvrager woont in de gemeente Beekdaelen (de mantelzorger hoeft niet in de gemeente
Beekdaelen te wonen).
5. Het mantelzorgcompliment wordt maar één keer per adres uitbetaald.
6. Mantelzorgers van intramurale zorgvragers vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente. Dit houdt in dat wanneer u in een instelling verblijft kunt u geen mantelzorgcompliment
aanvragen.
(in te vullen door de hulpvrager)
Persoonsgegevens aanvrager
Naam:

Voorletters:

Adres:
Postcode:

et op de
gegevens
van d
kunnen

Woonplaats:

Geboortedatum
Telefoonnummer:
E-mailadres:

(in te vullen door mantelzorger)r zijn meerdere keuzes
Persoonsgegevens mantelzorger
Naam:

Voorletters:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoonnummer:

De gemeente Beekdaelen hecht waarde aan uw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor
het behandelen van uw aanvraag om mantelzorgcompliment. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen? Stuur dan een
brief, met uw verzoek, naar de gemeente Beekdaelen t.a.v. het college van B&W. Meer info over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kunt u vinden op
www.beekdaelen.nl/privacy.

E-mailadres:

e
(zorg)taken
verleent u
voor de

IBAN-nummer:
mantelzorgontvanger? Graag invullen wat u

Indienen
Stuur dit aanvraagformulier, inclusief onderstaande bewijsstukken,





Een kopie identiteitsbewijs hulpvrager én mantelzorger
Een kopie van het bankpas van de mantelzorger waarop wij het geld moeten overmaken (in
verband met naam/nummercontrole). Het IBAN rekeningnummer en de naam rekeninghouder
moeten duidelijk leesbaar zijn.
Bewijs van inschrijving als de mantelzorger NIET bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad
staat geregistreerd, maar bij een Steunpunt in een andere regio.

op naar:
Gemeente Beekdaelen
Afdeling Sociaal
Postbus 22000
6360 AA Nuth

LET OP: dit formulier kan ALLEEN worden ingediend tussen 02 september en 11 november
2019. Eerdere en latere ontvangen formulieren worden niet in behandeling genomen!
Wij zullen uw aanvraag, als u alle gevraagde gegevens heeft verstrekt, afhandelen en uiterlijk 1 januari
2020 het bedrag (€ 200) aan de mantelzorger overmaken.

Ondertekening
Ik heb dit aanvraagformulier geheel naar waarheid ingevuld. Ik weet dat onjuist invullen van het formulier
strafbaar is. Ik stem ermee in dat de gemeente de gegevens controleert.
Plaats

Datum

Naam zorgvrager
Handtekening

Naam mantelzorger
Handtekening

De gemeente Beekdaelen hecht waarde aan uw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor
het behandelen van uw aanvraag om mantelzorgcompliment. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen? Stuur dan een
brief, met uw verzoek, naar de gemeente Beekdaelen t.a.v. het college van B&W. Meer info over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kunt u vinden op
www.beekdaelen.nl/privacy.

