Beheer van de gemeentelijke premies

Aanvraagformulier voor de mantelzorgpremie
Bescherming van persoonsgegevens:
Uw gegevens worden door de gemeente Etterbeek verwerkt om uw premieaanvraag te behandelen. Ze worden ook
verwerkt voor statistische doeleinden, waarin geen identificeerbare gegevens kunnen worden gevonden. Er worden
geen gegevens gedeeld met derden.
Uw gegevens worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard in het beheerprogramma vanaf de datum waarop
u uw aanvraag hebt ingediend. De gemeente is echter verplicht om de bewijsstukken gedurende een periode van
30 jaar te archiveren, maar de toegang tot die documenten is strikt beperkt.
Het recht op toegang en verbetering van uw gegevens kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar primespremies@etterbeek.be of een brief naar het gemeentebestuur van Etterbeek – DPO, Oudergemlaan 113-115, 1040
Etterbeek.
Gegevens van de aanvrager:
Naam: …………………………………

Voornaam: ……………..…………………..

Geslacht: ………………………………
Adres: Straat: ……………..…………….……………………………………… Nr. …………… Bus……… 1040 Etterbeek
Tel.: ………………………..… E-mail: ……………………………………………………..……………………………………..
De premie moet gestort worden op de rekening op naam van: ………….………………………............................
IBAN-nummer: ………………………………………………………………………………….………………………………….

Naam en voornam van de persoon die geholpen wordt: …………………………………………………

Motivering van de uitgave:
Deze premie wordt toegekend in het kader van de preventie van een burn-out en het gebrek aan
ademruimte bij de mantelzorger.
Leg kort uit voor welke vrijetijdsactiviteiten u de premie zou willen gebruiken.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bij te voegen document:
•

Het bewijs van uw ziekenfonds waarin uw statuut van mantelzorger erkend wordt
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Beheer van de gemeentelijke premies

Ik bevestig kennis te hebben genomen van de voorwaarden uit het reglement betreffende de
gemeentelijke premie voor “mantelzorgers”, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
september 2017, en deze te aanvaarden en ik verklaar alle gegevens ingevuld op dit formulier voor waar
en oprecht.

Datum en handtekening:

Terugsturen via e-mail naar primes-premies@etterbeek.be of per post naar Gemeentebestuur,
premiebeheer, Oudergemlaan 113-115, 1040 Etterbeek.

Voor vragen in verband met de premie en het opstellen van uw dossier:
Dienst Gezondheid: 02 627 23 57
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