Aanvraagformulier tot het gratis bekomen
van gemeentelijke huisvuilzakken
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 BEVEREN
Tel : 03 750 46 40
Fax : 03 755 33 22
e-mail : sociaalhuis@beveren.be

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u de gratis gemeentelijke huisvuilzakken aan (2 rollen restafvalzakken 60 l of 30 l)
Hoe dient u de aanvraag in?
Ga met dit formulier naar het gemeentehuis, Stationsstraat 2 te 9120 Beveren of naar een permanentiedienst
in de deelgemeenten naar keuze
Wie heeft recht op de gratis huisvuilzakken ?
1. gezin met één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar ten laste op 1 januari van het dienstjaar;
Bemerking: U ontvangt binnen de 4 maanden na de geboorte van een kind of uw verhuis naar de
gemeente Beveren een brief. U mag dit formulier enkel gebruiken wanneer de brief vanwege het
gemeentebestuur niet per post werd ontvangen!
2. inwoners met een bepaald ziektebeeld:
- inwoners die in aanmerking komen voor de incontinentietoelage van de verplichte ziekteverzekering voor
zover zij verzorgd worden in een thuiszorgsituatie; het gaat om personen die op de Katzschaal een score
hebben van drie tot vier punten voor het criterium incontinentie;
- zwaar zorgbehoevende inwoners in de thuiszorg die in het kader van de zorgverzekering in aanmerking
komen voor professionele zorg voor zover het incontinentiemateriaal betreft; het gaat eveneens om personen
die op de Katzschaal een score hebben van drie tot vier punten voor het criterium incontinentie;
- inwoners die in het kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (vroeger Vlaams
Fonds) omwille van een lichamelijk letsel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming incontinentie
(leeftijd tussen 4 en 65 jaar);
- inwoners die in de thuissituatie stomapatiënt zijn, leven van sondevoeding, buikvliesspoelingen of nierdialyse
ondergaan.
Met uitzondering van inwoners die van de gemeente Kruibeke en Zwijndrecht afkomstig zijn, zij
hebben pas recht indien zij op 1 januari van het dienstjaar inwoner zijn van de gemeente Beveren.

Vak in te vullen door de aanvrager in het geval van één of meerdere kinderen jonger dan 3
jaar ten laste en de brief vanwege het gemeentebestuur niet per post werd ontvangen
Naam en voornaam………………………………………………………………………………………………………………..
Rijksregisternr.……………………....................................................................................................................................
wonende op 1 januari van dit jaar te 9120 of 9130 Beveren
(straat + huisnr)…………………………………………………………………………………………………………………….
Tel….. ………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Opgave van de kinderen jonger dan 3 jaar ten laste op 1 januari van dit jaar :
naam en voornaam
1)
2)
3)
4)
5)
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geboortedatum

1

Verklaring op erewoord:
De aanvrager verklaart de brief vanwege het gemeentebestuur niet per post te hebben ontvangen.

Beveren, . . . . . . . . . . . . . . . . 20. .
Handtekening aanvrager

Vak in te vullen door de aanvrager in het geval van chronische incontinentie, in de
thuissituatie stomapatiënt zijnde, gebruik van sondevoeding, buikvliesspoelingen of
nierdialyse ondergaat
Naam en voornaam………………………………………………………………………………………………………………..
Rijksregisternummer……………………………………………………………………………………………………………….
wonende op 1 januari van dit jaar te 9120 of 9130 Beveren
(straat + huisnr)…………………………………………………………………………………………………………………….
Tel :………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail:……………………………………………………………………………………
Beveren, . . . . . . . . . . . . . . . . 20. .
Handtekening aanvrager

Verklaring arts:
Ik, dokter in de geneeskunde………………………………………………,
(straat + huisnr) ……………………………………………………………..
te (postcode + gemeente) …………………………………………………., verklaar hierbij dat de heer/mevrouw
………………………………………………………………………… één van de volgende ziektebeelden vertoont :
chronische incontinentie heeft, in de thuissituatie stoma-patiënt is, leeft van sondevoeding, buikvliesspoelingen
of nierdialyse ondergaat.

Datum, handtekening en stempel arts

Vak in te vullen door de administratie

Twee rollen restafvalzakken werden afgehaald op …………………………………………………… door de
heer/mevrouw ………………………………………………(straat + huisnr) …………………………………............
………………………… te (postcode + gemeente) ……………………………………………………………………..
Handtekening afhaler
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Naam gemeentebediende
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