AANVRAAGFORMULIER GRATIS HUISVUILZAKKEN
Waar kan men terecht
Sociaal Huis Puurs: Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amands
Gemeentehuis Puurs: Hoogstraat 29, 2970 Puurs-Sint-Amands
Oud-Gemeentehuis Sint-Amands: Livien Van der Looystraat 10, 2890 Puurs-Sint-Amands
Paepenheide: Beenhouwerstraat 3, 2870 Puurs-Sint-Amands (Breendonk)
de Nieuwe Ark: Kerkstraat 34, 2870 Puurs-Sint-Amands (Ruisbroek)

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:
-

Inwoner zijn op 1 januari van het betrokken jaar van aanvraag;

-

aan chronische incontinentie lijden, een stoma hebben, thuisdialyse ondergaan of lijden aan
een huidaandoening met blaarvorming en loskomende opperhuid of een andere
huidaandoening die overmatig gebruik van verzorgingsmateriaal tot gevolg heeft;

-

Thuis wonen en niet permanent verblijven in een instelling, woonzorgcentrum, rust- of
verzorgingstehuis, al dan niet erkende groep van assistentiewoningen/serviceflats of deel
uitmaken van een woon-leef gemeenschap.

Je krijgt deze gratis zakken alleen door dit formulier jaarlijks in te dienen.
Administratieve gegevens aanvrager
Vul je gegevens in.
Vul hier de gegevens van de rechthebbende in.
voornaam
naam
straat
postnummer

Rijksregisternummer
Aantal gewenste huisvuilzakken
Kruis aan welke soort zakken je wenst.
O 3 grote rollen
O 6 kleine rollen

nr/bus
gemeente

-

-

Verklaring van je (huis)arts
Zonder verklaring van je arts krijg je deze toelage niet!
Vul in en onderteken: ik, dokter in de geneeskunde
voornaam
naam

Verklaar dat de aanvrager aan één van de hogervermelde ziektebeelden lijdt die omschreven worden
in het reglement zoals terug te vinden op de website van de gemeente:
O voor het kalenderjaar …………..
O voor onbeperkte tijd
datum

handtekening
stempel

Ondertekening rechthebbende
dag

maand

jaar

handtekening
naam

Bij afhaling door derde
Vul hier de gegevens van de persoon die de gratis zakken komt ophalen in.
voornaam
naam

Rijksregisternummer

-

-

OCMW Puurs-Sint-Amands respecteert jouw privacy. Hieronder vind je de basisinformatie m.b.t. de verwerking van jouw
persoonsgegevens voor het verstrekken van gratis huisvuilzakken. Onze meer uitgebreide privacyverklaring vind je op onze
website https://www.puurs-sint-amands.be/privacyverklaring
De gegevens die je meedeelt in dit formulier worden opgeslagen in één of meer bestanden, gedurende max. 1 jaar, om er
zeker van te zijn dat je slechts één keer per jaar in aanmerking komt voor het verkrijgen van gratis huisvuilzakken. Bij
permanente aandoening houden wij deze lijst bij tot 2 jaar na de laatste aanvraag. Wij gebruiken jouw gegevens voor geen
enkel ander doeleinde en baseren ons op het algemeen belang. Je hebt het recht om jouw gegevens te raadplegen, te laten
verbeteren of om je tegen de verwerking te verzetten.

