Aanvraagformulier
Terugbetaling zelftesten
De aanvrager ( inwoner van Schilde ):
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………2970 Schilde
Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik vraag terugbetaling van de zelftesten aan voor:
Persoonlijke gegevens kind(eren) waarvoor de terugbetaling worden aangevraagd.

KIND

SCHOOL

RIJKSEREGISTERNUMMER

Financiële gegevens:
Ik heb recht op een tussenkomst omdat ik aan volgende voorwaarden voldoe (kruis aan):
Kruis aan

Reden

Voeg bewijsstuk bij de aanvraag

Recht op verhoogde tegemoetkoming.

Kleefbriefje (plak hieronder) of een attest
van de mutualiteit.

Personen met een laag inkomen.

Laatste aanslagbiljet toevoegen.

Huishoudens met een jaarlijks bruto
belastbaar inkomen lager of gelijk aan
€20.763,88 verhoogd met €3843,96 per
persoon ten laste.
Personen met een schuldenoverlast die
in budgetbeheer of collectieve
schuldenregeling.

Bezorg ons het attest van het OCMW of je
collectieve schuldbemiddelaar.

Verklaring door de aanvrager:
Ik ben ervan op de hoogte dat deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van het
OCMW van Schilde.
Ik verklaar op de hoogte te zijn dat het OCMW mijn verklaringen zal controleren en indien nodig
gegevens zal opvragen.

Verwerking gegevens:
De persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens.
Het OCMW geeft u daarbij de volgende garanties:
•
•
•

•

uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde
informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (on- line) te realiseren.
de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
u hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U
hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten
verbeteren.
het sociaal huis treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden
misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch
gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële
doeleinden.

Ondertekening aanvraag:
Ik verklaar iedere wijziging in mijn financiële en gezinssituatie te melden.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.

Datum

Handtekening ( schrijf eigenhandig: “gelezen en goedgekeurd )

(*) Het OCMW van Schilde behoudt zich het recht om alle gegevens te controleren via de
Kruispuntenbank KSZ.
Indien u recht hebt op deze tussenkomsten kan u een aanvraag tot terugbetaling van zelftests
indienen bij het OCMW van Schilde.

Stuur dit formulier aan het OCMW van Schilde.
OCMW Schilde – sociale dienst - Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde
T 03/383.62.18 - socialedienst@schilde.be

