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Aanvraag mantelzorgcompliment 2020 
 

Middels dit formulier vraagt u het mantelzorgcompliment aan voor uw 
mantelzorger. De gemeente Vaals verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor 
de aanvraag, verwerking en beoordeling van het mantelzorgcompliment. De 
door u ingevulde gegevens worden na verwerking verwijderd. Indien u 
vragen heeft over hoe de gemeente Vaals uw gegevens verwerkt, kunt u de 
privacyverklaring op de website www.vaals.nl/privacy raadplegen. Ook 
kunt u een e-mail sturen naar info@vaals.nl onder vermelding van het 
onderwerp: privacy. 
 

Het indienen van de aanvraag 
De aanvraag dient zowel door de aanvrager als door de mantelzorger(s) 
ingevuld en ondertekend te worden. 
 
Om de aanvraag in te dienen heeft u nodig: 
o Het ingevulde en ondertekende formulier. 
o Een kopie, scan of duidelijke foto van de bankpas of een rekeningafschrift van de 

aanvrager. Hierop hoeven alleen de naam en het rekeningnummer goed te lezen te zijn. 
 

Uw gegevens 
*verplichte velden 
 
Achternaam*    dhr. / mevr.  ____________________________________________ 

Adres*    _______________________________________________________ 

Geboortedatum*  _______________________________________________________ 

Postcode/woonplaats* _______________________________________________________ 

Telefoonnummer*  _______________________________________________________ 

Bankrekeningnummer* _______________________________________________________ 

 
De gegevens van uw mantelzorger (1) 
*verplichte velden 
 
Achternaam*    dhr. / mevr.  ____________________________________________ 

 
Relatie tot de zorgvrager* 
○ partner   ○ kind    ○ ouder   ○ overige familie   
○ huisgenoot   ○ buurtgenoot   ○ vrienden 
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Hieronder kunt u beschrijven wat uw mantelzorger doet. Hoeveel uren per week en hoe lang 
de mantelzorger u al helpt. Ook kunt u hier beschrijven wat de mantelzorg voor u betekent. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

De gegevens van uw mantelzorger (2, optioneel) 
U hoeft dit alleen in te vullen als u meerdere mantelzorgers heeft. 
*verplichte velden 
 
Achternaam*    dhr. / mevr.  ____________________________________________ 

Relatie tot de zorgvrager* 

○ partner   ○ kind    ○ ouder   ○ overige familie   
○ huisgenoot   ○ buurtgenoot   ○ vrienden 
 
Hieronder kunt u beschrijven wat uw mantelzorger doet. Hoeveel uren per week en hoe lang 
de mantelzorger u al helpt. Ook kunt u hier beschrijven wat de mantelzorg voor u betekent. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ondersteuning van mantelzorgers (in te vullen door de mantelzorger) 
(Deze vragen zijn optioneel. U hoeft geen antwoord te geven als u dat niet wilt.) 
 
 

Heeft u als mantelzorger behoefte aan ondersteuning?     ○ ja  ○ nee 

   
 Zo ja, mag de gemeente hierover contact met u opnemen?   ○ ja  ○ nee 

 
Zo ja, vermeld hier uw telefoonnummer      ______________________________ 
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De voorwaarden 
 U bent inwoner van de gemeente Vaals. De mantelzorger mag ook buiten de 

gemeente Vaals wonen. 

 De mantelzorg bedraagt tenminste 8 uur per week en minimaal 3 maanden 

of de mantelzorger heeft terminale zorg verleend. 

 Per zorgvrager kunt u voor maximaal 1 mantelzorgcompliment in aanmerking komen. 

 Zijn er meerdere zorgvragers in uw huishouden? Dan kunt u maximaal 2 aanvragen doen.  

Iedere aanvrager moet hiervoor aan de voorwaarden voldoen. 

 Aanvragen kan van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. 

 Om een aanvraag te doen, levert de aanvrager een ingevuld formulier in en een kopie, 

scan of duidelijke foto van zijn of haar bankpas of een rekeningafschrift. Hierop hoeven 

alleen de naam en het rekeningnummer duidelijk leesbaar te zijn. De overige gegevens 

heeft de gemeente niet nodig, u kunt deze gegevens onleesbaar maken d.m.v. een 

markeerstift of Tipp-Ex.  

 De aanvrager en de mantelzorger(s) hebben het formulier ondertekend. 

 

Ondertekenen 

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, voldoen wij aan de 
hierboven gestelde voorwaarden: 
 
○ Wij zijn op de hoogte van de voorwaarden en hebben deze naar waarheid ingevuld. 

○ Hierbij geven wij toestemming om bovenstaande gegevens te gebruiken ten behoeve van 
   de beoordeling en de verwerking van het mantelzorgcompliment. 
 
 
 
____________________  ______________________ _________________________ 
 
          
 
Plaats, datum   Handtekening aanvrager  Handtekening mantelzorger(s) 
 
 
Stuur het volledig ingevulde formulier, voorzien van een kopie van uw bankpas, naar 
info@vaals.nl,  of per post naar de gemeente: Postbus 450, 6290 AL Vaals, of gooi het in de 
brievenbus van de gemeente (straatzijde Von Clermontplein 15).  
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