Mantelzorg
doe je samen
2017

Aanvraagformulier
Mantelzorgwaardering 2017
Lees eerst de toelichting

1. Persoonsgegevens zorgvrager:
Dhr/mevr* naam:_________________________________ BSN nummer:_____________________________________
Straat:___________________________________________ Huisnummer:_____________________________________
Postcode:________________________________________ Woonplaats:______________________________________
Telefoonnummer:__________________________________ Geboortedatum:___________________________________
Emailadres:_________________________________________________________________________________________

2. Persoonsgegevens mantelzorger:
(Vul hier alleen de gegevens in van de mantelzorger die het meeste voor u zorgt.)

Dhr/mevr* naam:_________________________________ BSN nummer:_____________________________________
Straat:___________________________________________ Huisnummer:_____________________________________
Postcode:________________________________________ Woonplaats:______________________________________
Telefoonnummer:__________________________________ Geboortedatum:___________________________________
E-mailadres:______________________________________ Relatie tot zorgvrager:______________________________
Tijdsduur mantelzorgtaken per week:_________________ Periode in maanden in 2017:_________________________
Inhoudelijke omschrijving van uw mantelzorgtaken:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Op welk adres wilt u uw keuzes uit het waarderingsmenu ontvangen? (aan kruisen wat van toepassing is):

o zorgvrager (u kunt het waarderingsmenu dan zelf verdelen over meerdere mantelzorgers)
o mantelzorger
*doorhalen wat niet van toepassing is.

3. Voor welke uitjes, cadeaubonnen of geldbedragen kiest u?
Bij dit aanvraagformulier ontvangt u ook het Waarderingsmenu. U heeft de keuze tussen leuke uitjes,
cadeaubonnen en / of een geldbedrag. U kunt hier in totaal 5 keuzes uit maken, met een totale waarde van € 125,-.
U mag ook kiezen voor meerdere aantallen per keus (bijvoorbeeld als u met meerdere personen naar een uitje wilt,
of meerdere cadeaubonnen wilt.) Schrijf het gewenste aantal per keus in de eerste kolom.
Kiest u voor een geldbedrag van € 25,- of een veelvoud daarvan, vergeet dan niet uw IBAN-nummer in te vullen!

Aantal* Keuzes:
Uitje: Heel Etten-Leur Bakt - dinsdag 30 mei 2017, 13.30 uur
Uitje: Een dagje op de Santspuy - zaterdag 10 juni 2017, ontvangst 12.30 uur
Uitje: Rondvaart De Turfvaart - donderdag 31 augustus, 13.30 uur
Uitje: High tea in het Havenhuis - donderdag 14 september, 13.30 uur
Uitje: Workshop pasta maken bij Bed & Bistro Vincents - maandag 9 oktober, 18.00 uur
Uitje: De Nieuwe Nobelaer verrast - vrijdag 3 november, 20.15 uur
Uitje: Kerstcircus in het Brabantpark - donderdag 28 december, 14.00 uur
Cadeaubon: Te besteden bij een van de deelnemende bedrijven, zie het bijgevoegde waarderingsmenu
Geldbedrag van € 25,- IBAN rekeningnummer:

Op naam van: ___________________________________________________
*Let op dat u in totaal 5 keuzes maakt!

4. Dag van de mantelzorg 2017
Op 10 november wordt er op “De Nationale Dag van de Mantelzorg” een leuke activiteit voor alle mantelzorgers van
Gemeente Etten-Leur georganiseerd. Wilt u, als mantelzorger, hiervoor een uitnodiging ontvangen? Ja / nee*
*doorhalen wat niet van toepassing is.

5. Verklaring en toestemming
Hierbij verklaren wij, zorgvrager en mantelzorger, dat de mantelzorger minimaal 8 uur per week en gedurende een
periode van minimaal drie maanden zorg/hulp verleent aan de zorgvrager. Hierbij geeft de mantelzorger toestemming
dat zijn/haar persoonsgegevens worden geregistreerd bij Surplus. Mogelijk neemt Surplus nog contact met u op om
te controleren of u nog mantelzorger bent, of dat u nog een mantelzorger heeft.

Naar waarheid ingevuld op ______________________________

(datum invullen)

Handtekening zorgvrager:

Handtekening mantelzorger:

(Of diens gemachtigde indien de
zorgvrager zelf niet kan ondertekenen)

___________________________________________

____________________________________________

