Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2021
Persoonlijke gegevens mantelzorger
Dhr. / mevr.
meneer
mevrouw
Achternaam
Voorletters
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Ik, bovengenoemde mantelzorger
Wie vult dit formulier in?1
Iemand anders, namelijk ………………………………

Persoonlijke gegevens zorgvrager
Dhr./ mevr. 1
meneer
Achternaam
Voorletters
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer

mevrouw

Wat is de relatie van de mantelzorger met de zorgvrager?

Geef een korte omschrijving van de mantelzorgsituatie. Wat is er aan de hand?

Welke zorgtaken voert de mantelzorger uit?

Hoe lang bent u al mantelzorger voor de zorgvrager?
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Hoeveel uur per week besteedt u aan mantelzorg voor deze zorgvrager?

Verklaring mantelzorger (of van degene die het formulier invult voor de mantelzorger)
Ik verklaar met betrekking tot bovengenoemde zorgvrager:
dat ik/ de mantelzorger langdurige zorg verleen(t) (langer dan drie
maanden)
dat ik/ de mantelzorger minimaal 8 uur per week zorg verleen(t)
dat ik/ de mantelzorger de zorg niet verleen(t) vanuit een
vrijwilligersorganisatie of beroepsmatig
dat ik/ de mantelzorger zorg(t) voor iemand die ingeschreven staat in
de gemeente Nijkerk

Ondertekening (ondergetekende verklaart alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben
verstrekt)
Datum:
Plaats:
Handtekening mantelzorger (of van degene die het formulier invult voor de mantelzorger):

Hoe gaat het verder?
Als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend kunt u deze inleveren op het stadhuis,
Kolkstraat 27, Nijkerk.
U kunt het formulier ook opsturen naar het postadres van de gemeente:
Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk
Het formulier kunt u tot uiterlijk 1 december 2021 inleveren. Bij vragen over uw aanmelding
nemen we contact met u op. Hebben we geen vragen dan ontvangt u de bon zo rond half
december. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling genomen worden.

Voor eventuele vragen over dit formulier kunt u contact opnemen met de gemeente.
Bel naar 14 033 of mail naar mantelzorgwaardering@nijkerk.eu.
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de aanvraag zorgvuldig af te
kunnen handelen.
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