
   

 

 

 
 

Aanvraag Mantelzorgcompliment 2018 

 

   
Mantelzorgers zijn belangrijk! Wij waarderen onze mantelzorgers enorm. Maar mensen 

die mantelzorg ontvangen, waarderen dat nog veel meer. Bent u zelf mantelzorger of wilt 

u uw mantelzorger bedanken? Vraag dan het Mantelzorgcompliment 2018 aan. Al onze 

mantelzorgers krijgen dit jaar van ons € 150,00 aan OVD-bonnen als Mantelzorg-

compliment cadeau. 

Wilt u het Mantelzorgcompliment aanvragen? Lees dan onderstaande informatie en vul de 

gegevens in en stuur het formulier voor 1 april 2019 naar MeerVoormekaar. 

 

Een mantelzorger heeft recht op het compliment als: 

 de mantelzorg minimaal 3 maanden aaneengesloten plaatsvindt; 

 de mantelzorg minimaal 8 uur per week in beslag neemt; 

 en de mantelzorger in de gemeente Druten woont.  

 

Na ontvangst en toetsing van dit aanvraagformulier neemt MeerVoormekaar contact op 

met de mantelzorger over de overhandiging van het Mantelzorgcompliment. 

 

Persoonlijke gegevens mantelzorger  

 

Voorletters en achternaam :  ……………………………………………………………………………… M /V 

Straat en huisnummer : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer overdag : ……………………………………………………………………………………… 

E-mailadres   : ……………………………………………………………………………………… 

Relatie met zorgvrager : ……………………………………………………………………………………… 

 

Persoonlijke gegevens zorgvrager 

 

Voorletters en achternaam  :  ……………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer overdag : ……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum  : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Dit formulier gaat verder op de volgende pagina.   



   

 

 

 

 

Ondertekening 

Door het ondertekenen van dit formulier geeft u de gemeente Druten toestemming om 

uw persoonlijke gegevens door te geven aan MeerVoormekaar. MeerVoormekaar neemt 

uw gegevens op in hun bestand en zorgt voor het uitreiken van het Mantelzorg-

compliment. 

 

Datum  : …………………………  Datum  : ……………………… 

Plaats  : …………………………  Plaats  : ……………………… 

 

 

 

Handtekening zorgvrager    Handtekening mantelzorger  

    

   

 

…………………………………………    ……………………………………………… 

 

 

Heeft u nog vragen?  

 

Heeft u nog vragen over het Mantelzorgcompliment of over het invullen van het 

formulier? Neem dan contact op met MeerVoormekaar. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 

maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 

12.30 uur via telefoonnummer 024-6418459. 

 

Inleveren aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 

 

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar: 

 

MeerVoormekaar 

o.v.v. Mantelzorgcompliment 

Van Heemstraweg 53 

6651 KH Druten 

 

Of u geeft het formulier persoonlijk af bij MeerVoormekaar in Cultureel Centrum  

D’n Bogerd, Van Heemstraweg 53 in Druten.  

 

 

 

 


