Aanmelden Mantelzorgwaardering 2018
U als zorgbehoevende vult het formulier in, en ondertekent het.
Vul de hokjes voor de ja/nee-antwoorden duidelijk in.
Uiterste inleverdatum is 1 oktober 2018
1. Woont u als zorgbehoevende buiten een instelling en in de gemeente Bergen (NH)?
 Ja

ga door naar de volgende vraag

 Nee

helaas, de mantelzorgwaardering is niet voor u bedoeld, want u valt onder de
gemeente waar u woont.

2. Is de zorg die u krijgt meer dan de gebruikelijke zorg?
Gebruikelijke zorg is de zorg, hulp en begeleiding die huisgenoten normaal gesproken aan elkaar
geven of zouden moeten geven. Onder gebruikelijke zorg valt de zorg voor het huishouden, de
zorg voor kinderen, kleine huishoudelijke taken door kinderen en kortdurende zorg door de partner
 Ja

ga door naar de volgende vraag

 Nee

helaas, de mantelzorgwaardering is niet van toepassing

3. Omvat de zorg gemiddeld 6 uur per week of meer en duurt de zorg al langer dan drie
maanden, zonder dat er uitzicht is op een spoedig herstel?
 Ja

ga door naar de volgende vraag

 Nee

helaas, de mantelzorgwaardering is niet van toepassing

Hebt u alle drie vragen met ja beantwoord?
Vul dan op de volgende pagina alle gevraagde gegevens in van u en van de mantelzorger(s),
maak een keuze voor een bon en zet een handtekening onder het formulier.
U kunt kiezen uit verschillende bonnen (1 bon per mantelzorger):
Als u geen keuze maakt, wordt een willekeurige bon gegeven.
VVV bon
Met de VVV Cadeaubon kan de ontvanger zelf iets leuks uitkiezen. De bon is te besteden bij de
bekende winkelketens of bij bijzondere boetiekjes en leuke boekhandels. Maar je kunt er ook mee
op stap: naar attractieparken, beautycenters of besteden bij reisorganisaties.
http://www.vvvnederland.nl/cadeaubonnen-van-vvv/vvv-cadeaubon/
Boekenbon
Met de Boekenbon heeft de ontvanger de vrijheid om boeken te kiezen uit vele genres: koken,
reizen, sport, jeugd en literatuur. Ook online of als e-boek. De Boekenbon is 10 jaar geldig. De
ontvanger kan terecht bij ruim 1.500 winkelketens, warenhuizen, individuele boekhandels en
webshops. http://www.boekenbon.nl/
Entertainment-bon
Met de Nationale EntertainmentCard kan de ontvanger dvd's, cd's en games kopen. De kaart biedt
veel extra mogelijkheden. Zo heeft de cadeaukaart, die onbeperkt geldig is, een waarde waarbij
het bedrag in delen te besteden is en kunt u er ook online mee betalen bij verschillende
webwinkels. https://www.nationale-entertainmentcard.nl/

GRAAG INVULLEN IN BLOKLETTERS

Gegevens zorgbehoevende inwoner
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoon
Gegevens mantelzorger (1)
Naam
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Keuze bon:

 VVV-bon

 Boekenbon

 Entertainment-bon

 Boekenbon

 Entertainment-bon

Gegevens mantelzorger (2)
Naam
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Keuze bon:

 VVV-bon

Datum aanvraag
Handtekening zorgbehoevende inwoner

Stuur dit aanvraagformulier (2 bladzijden volledig ingevuld) vóór 1 oktober 2018 naar:
Gemeente Bergen, Postbus 175, 1860 AD BERGEN-NH

