Aanvraag gratis vuilniszakken om medische redenen

! Afhalen in het Welzijnshuis, a.u.b.
Welzijnshuis
Schakelstraat 41, 8790 WAREGEM
056 62 97 37
toelagen@welzijn.waregem.be
welzijn.waregem.be

Openingsuren
Maandag, woensdag en vrijdag: van 9.00u. tot 12.00u. en van 13.30u. tot 16.30u.
Dinsdag: van 9.00u. tot 12.00u en van 13.30u. tot 18u30u.
Donderdag: van 9.00u. tot 12.00u., namiddag gesloten.

Welke voorwaarden zijn er aan de aanvraag verbonden?
(Opgesteld volgens het reglement gratis vuilniszakken goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
1 december 2020).
Je kan de toelage aanvragen als je
Thuis verblijft en
Chronisch incontinent of stomapatiënt bent, of als je nierdialyse thuis of sondevoeding thuis krijgt.
Wanneer bezorg je deze aanvraag?
Je bezorgt dit aanvraagformulier in de welzijnswinkel of in de deelgemeentehuizen.
Wanneer ontvang je de 3 pakken gratis kleine vuilniszakken voor restafval?
Indien je aan de voorwaarden voldoet en indien dit aanvraagformulier volledig en correct ingevuld is, ontvang je
onmiddellijk de 3 gratis pakken kleine vuilniszakken.
Je mag dit per jaar slechts 1 maal aanvragen.

In te vullen door de aanvrager
1. Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in.
voornaam en naam
adres
gemeente

postnummer

telefoonnummer
e-mail

In te vullen door de geneesheer
Ondergetekende,
Dokter in de geneeskunde verklaart dat voornoemde aanvrager aan de medische voorwaarden voldoet om in aanmerking
te komen voor het verkrijgen van gratis vuilniszakken. ( thuis verblijven en chronische incontinentie, stoma-patiënt,
nierdialyse thuis of sondevoeding thuis).
datum
handtekening
stempel

Ondertekening door afhaler
2. Vul de volgende verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
Ik bevestig dat dit formulier de eerste en enige aanvraag van bovenvermeld persoon voor het huidige jaar is.
voornaam en naam afhaler
datum
handtekening

Privacywaarborg
De gegevens die je meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze worden gebruikt voor de behandeling van jouw
dossier en kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. Je
hebt het recht om kennis te krijgen van jouw gegevens in dit bestand en zo nodig de verbetering ervan aanvragen.

Schakelstraat 41
8790 Waregem
welzijn.waregem.be

056 62 98 11
info@welzijn.waregem.be

Bankrekening
BIC GKCCBEBB
IBAN BE59 0910 0093 0926

