
Aanvraagformulier blijk van waardering mantelzorgers gemeente Drimmelen 2016

Persoonsgegevens zorgvrager:

Achternaam:   dhr./mevr. Geboortedatum:

Voorletters + voornaam: Burgerservicenummer BSN:

Adres: E-mailadres:

Postcode + woonplaats:
Relatie tot mantelzorger(s):

Telefoonnummer: partner/kind/ouders/anders……………….………….

Banknummer IBAN:

Persoonsgegevens mantelzorger:

1.  Achternaam:   dhr./mevr. 2.  Achternaam:   dhr./mevr.

Voorletters + voornaam: Voorletters + voornaam:

Adres: Adres:

Postcode + woonplaats: Postcode + woonplaats:

Geboortedatum: Geboortedatum:

Telefoonnummer: Telefoonnummer:

E-mailadres: E-mailadres:

Geregistreerd bij SWO: * Geregistreerd bij SWO: *

○  Ja ○  Ja

○  Nee ○  Nee

○  Nog niet, maar verleen bij deze toestemming ○  Nog niet, maar verleen bij deze toestemming

*Let op: er dient tenminste één mantelzorger geregistreerd te staan bij het SWO Steunpunt Mantelzorg.
 Zijn er nog meer mantelzorgers die geregistreerd en geïnformeerd willen worden, geef dit door aan SWO.

Welke beperking(en) heeft de zorgvrager: ……..……………………………………………………...………………………………………………..………………………...…...

.……………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Gegevens met betrekking tot de mantelzorger(s):

Verleent u (samen) voor bovengenoemde zorgvrager, in het lopende kalenderjaar mantelzorg voor

tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden? Zo ja, kunt u uw werkzaamheden toelichten?

……………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…........................................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................................

Heeft u vragen omtrent de mantelzorg die u verleent en wilt u een afspraak maken met een consulent van het 

Steunpunt Mantelzorg?

○ JA ○ NEE



Toestemming:

Met het ondertekenen en indienen van deze aanvraag verleent u toestemming  dat uw persoonlijke gegevens worden

verwerkt in de administratie van de gemeente Drimmelen en het SWO Steunpunt Mantelzorg.

Aldus naar waarheid ingevuld,    Aldus naar waarheid ingevuld,

Plaats:    Plaats:

Datum:    Datum:

Naam:    Naam:

Handtekening zorgvrager    Handtekening mantelzorger:

(of haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger):

Uiterste inleverdatum:

Het aanvraagformulier moet vóór 18 december 2016 worden ingeleverd bij het SWO Steunpunt Mantelzorg.

Aanvragen die na 18 december 2016 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

U kunt het formulier opsturen naar: 

SWO Steunpunt Mantelzorg

Het Vierendeel 6

4921 LC Made

(tel. nr. 0162 - 45 18 94)

Of een gescand exemplaar mailen naar mantelzorg@swodrimmelen.nl 

Voor vragen kunt u bellen tel. 0162 - 45 18 94 of mailen naar mantelzorg@swodrimmelen.nl.

mailto:mantelzorg@swodrimmelen.nl

