
  

      Voorbehouden aan het stadsbestuur   
   

  Bedrag:           X              =                  euro    

 

AANVRAAG GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE  (Te bezorgen voor 1 december) 

 
Ondergetekende, mantelzorger :   
 

Naam    _______________________________________     Rijksregisternummer ___________________ 

Adres    _______________________________________ 

               _______________________________________   

verklaart minimaal 8 uren per week zorg te verstrekken aan : 
 

Naam    _______________________________________  Rijksregisternummer___________________ 

Adres     _______________________________________ 

               _______________________________________   

   
die beschikt over een “Algemeen Attest”, afgeleverd door de FOD – Sociale Zekerheid (Directie-generaal, 
Personen met een handicap). Gelieve een kopie van dit attest bij te voegen bij uw aanvraag.   
De zorgbehoevende verklaart hierbij dat eventuele andere familieleden zijn geïnformeerd over wie de 
toelage aanvraagt en ontvangt.   
   
Ondergetekenden verbinden zich ertoe elke wijziging onmiddellijk mee te delen aan het stadsbestuur.   
 

De toelage kan worden uitbetaald  op IBAN -rekening nr. BE _______________________________________ 

op naam van _______________________________________________________________    (mantelzorger)  
U bent partner / ouder / kind / neef / nicht / tante / nonkel / andere___________________ (verwantschap) 
van de zorgbehoevende.   
 

Gedaan te Hoogstraten, op datum ______ / ______ / ______   
   
          
 
 
 
 
 

 

 

Bewijs van ontvangst voor de gemeente. 
Dit document dient bijgehouden te worden door de gemeente als bewijs van ontvangst ‘aanvraag voor de 
gemeentelijke mantelzorgpremie’. 

□  Kopie ‘Algemeen attest FOD’ ontvangen. 

Aanvraag gemeentelijk mantelzorgpremie ontvangen op  ______ / _____ / ______ 
Ontvangstbewijs in bijlage meegegeven met de mantelzorger. 
 
Stempel van de gemeente. 
 

 

 

De mantelzorger, 

Handtekening,         

 

De zorgbehoevende, 

Handtekening,         

 

 



  

 

ONTVANGSTBEWIJS 
JAAR 2020 

 

 

MANTELZORGER : 

Naam  _______________________________________     

Rijksregisternummer ___________________________ 
     

verklaart minimaal 8 uren per week zorg te verstrekken aan :   

     

Naam  _______________________________________   Geboortedatum     ______ /______ / ______ 

  

 

 

 
 
Bewijs van ontvangst voor de mantelzorger. 
 
Dit document dient bijgehouden te worden door de mantelzorger als bewijs van ontvangst ‘aanvraag 
gemeentelijke mantelzorgpremie’. 
 

□  Kopie ‘Algemeen attest FOD’ afgegeven. 

 
Ontvangst 'aanvraag gemeentelijk mantelzorgpremie’ ontvangen op  _______ / ______ /  ______ 
 
 
Stempel van de gemeente. 
 

 

 

 

 

De aanvraag gemeentelijke mantelzorgpremie dient persoonlijk afgeven te worden op één van de 
volgende plaatsen: 
- Onthaalbalie van het Administratief centrum (Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten) 
- Onthaalbalie Woonzorgcentrum Stede Akkers ( Jaak Aertslaan 2 verdiep -1, 2320 Hoogstraten) 

-  of - 
- Via mail naar onthaal@hoogstraten.be  (gescand,  geen foto + scan van attest) 
- Per post is niet meer mogelijk wegens het ontvangstbewijs 
 
 

 

 

mailto:onthaal@hoogstraten.be

