Aanvraag Mantelzorgcompliment
Heeft u in 2020 al een mantelzorgcompliment aangevraagd en ontvangen? Dan hoeft u voor het jaar 2021,
wanneer u nog mantelzorger bent van dezelfde zorgvrager, geen aanvraag in te dienen. Het bedrag wordt
dan automatisch op uw rekening bijgeschreven.

Persoonlijke gegevens zorgvrager
Let op: De aanvraag moet gedaan worden bij de gemeente waar de zorgvrager woont.
Naam en voorletters
Adres
Postcode en
woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
BSN nummer

Persoonlijke gegevens mantelzorger
Naam en voorletters
Adres
Postcode en
woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
BSN nummer

Verklaring mantelzorger
Verleent, met betrekking tot bovengenoemde zorgvrager:


Langdurig zorg (langer dan 3 maanden)




Minimaal 8 uur per week zorg welke de gebruikelijke zorg overstijgt
Geen zorg vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het mijn werk is

IBAN nummer
1

Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment
Het mantelzorgcompliment kan maximaal 1 maal per kalenderjaar worden aangevraagd. Hieronder
vult u het IBAN nummer in waarop het geldbedrag kan worden gestort.
IBAN nummer

Ondersteuning mantelzorgers Wageningen
Bent u mantelzorger en zit u met vragen? Wilt u er wel eens even tussenuit? Wilt u even contact met
lotgenoten of stoom afblazen bij iemand met een luisterend oor? Lukt het u niet om op eigen kracht uw
netwerk aan te boren of wilt u gewoon even contact met een buitenstaander? Mantelzorg
Wageningen wil er voor u zijn. Het biedt een luisterend oor en kan informatie, advies en steun geven.
Bent u bekend bij Mantelzorg Wageningen?

Ja

Nee

Als u niet bekend bent bij Mantelzorg Wageningen mogen wij dan uw gegevens doorgeven zodat zij
geheel vrijblijvend contact met u kunnen opnemen. Ja
nee
Mantelzorg Wageningen
Rooseveltweg 408 (in ’t Palet),
6707 GX Wageningen
Tel. (0317) 46 88 18 of 06 - 23 03 16 48
Telefonisch spreekuur op ma-di-do van 9.00-10.00 uur
Email:mantelzorgwageningen@solidez.nl

Ondertekening
Ik heb dit gehele formulier naar waarheid ingevuld en ik ben ermee bekend dat de verstrekte gegevens
bij andere instanties worden gecontroleerd en worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Datum

Januari 2021

Handtekening zorgvrager

Handtekening mantelzorger

Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment

Hoe gaat het verder

Als uw aanvraag compleet is, kunt u deze sturen naar: Gemeente Wageningen, Postbus 1, 6700 AA
Wageningen.
De aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen en wij gaan controleren of u in aanmerking komt

voor het mantelzorgcompliment. Het kan zijn dat wij daarvoor inlichtingen vragen bij instanties en
personen die verplicht zijn deze gegevens aan ons te verstrekken. Uw gegevens worden opgenomen in
een persoonsregistratie zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG)
U ontvangt als het onderzoek is gedaan een brief. Deze brief noemen we een beschikking. Hierin staat
of u recht heeft op het mantelzorgcompliment.

Als u vragen hebt
Bel van maandag tot en met donderdag tussen 9.00-16.00 uur met het Startpunt telefoon (0317)410160. Of loop binnen van maandag tot met donderdag van 9.00-17.00 uur. Vrijdag is het Startpunt
telefonisch bereikbaar en geopend van 9.00-13.00 uur.
Adres
Startpunt, Rooseveltweg 408a (in ’t Palet).

Januari 2021

