Aanvraag gratis huisvuilzakken voor chronisch zieken
(chronische incontinentie, stomapatiënt, nierdialyse)
Depfin-BI/12/2012-01/01
ontvangstdatum:
(In te vullen door de verantwoordelijke afdeling)

Departement Financiën
Dienst Belastingen en Inningen
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
tel. 015 29 78 78 – fax 015 29 76 39
e-mail: stadsbelastingen@mechelen.be
website: www.mechelen.be
openingstijden Huis van de Mechelaar
ma, di, wo, van 9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u
do van 13.30 tot 19.30 u – vr van 9 tot 12.30 u
za van 9 tot 12 u

Welke chronische zieken kunnen gratis huisvuilzakken aanvragen?
Je kan met dit formulier jaarlijks 3 rollen grote huisvuilzakken of 6 rollen kleine huisvuilzakken gratis aanvragen onder volgende voorwaarden:
op 1 januari van het jaar in Mechelen gedomicilieerd zijn;
aan chronische incontinentie lijden, aan nierdialyse doen of stomapatiënt zijn;
thuis wonen en niet verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel
uitmaken van een woon-leef gemeenschap
Je krijgt deze gratis zakken alleen door dit formulier jaarlijks in te dienen.
Welke regelgeving is van toepassing?
Het “Toelagereglement betreffende restafval en PMD”. Dit kan worden opgevraagd bij de
dienst belastingen en inningen en is beschikbaar op de website
https://www.mechelen.be/toelagereglementen.

Administratieve gegevens aanvrager
1

Vul je gegevens in.
Vul hier de gegevens van de rechthebbende in.
voornaam
naam
straat

nr/bus

postnummer

gemeente

telefoon

gsm

e-mail
Rijksregisternummer

-

Aantal gewenste huisvuilzakken
2

Vul in welke soort zakken je wenst.
Ik wens
3 grote rollen
Of
6 kleine rollen

-

Verklaring van je (huis)arts
Zonder verklaring van je arts krijg je deze toelage niet!
3

Vul in en onderteken: ik, dokter in de geneeskunde
voornaam
naam
straat

nr/bus

postnummer

gemeente

telefoon
Verklaar dat de aanvrager een van de volgende ziektebeelden vertoont:
lijdt aan chronische incontinentie
is stomapatiënt
doet aan nierdialyse in de thuissituatie.
datum
stempel

Ondertekening rechthebbende
dag

maand

jaar

handtekening
naam

Nuttige informatie
Waar geef je dit formulier af?
Ga met het ingevulde formulier – vergeet de verklaring van de huisarts niet – naar de onthaalbalie van het Huis van de Mechelaar uiterlijk op 30 september van het jaar waarvoor je
de toelage aanvraagt. Je krijgt de huisvuilzakken onmiddellijk mee. Je mag jouw huisvuilzakken ook door iemand anders laten afhalen.
Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1. T 015 28 00 00
(openingsuren zie bovenaan formulier).

In te vullen door de stadsdienst
Vul hier de gegevens van de persoon die de gratis zakken komt ophalen in.
voornaam
naam
Rijksregisternummer

-

Aanvraag gratis huisvuilzakken voor chronisch zieken

-
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