
 

 

Bedank uw mantelzorger!  
Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2020 
 
Heeft u mantelzorg? Dan kunt u een 

mantelzorgcompliment aanvragen als: 

• U in de gemeente Druten woont. Uw mantelzorger mag ook buiten de 

gemeente Druten wonen. 

• Uw mantelzorger voor een periode van minimaal 3 maanden achter elkaar 

voor u zorgt 

• Uw mantelzorger voor minimaal gemiddeld 8 uur in de week voor u zorgt 

  

Het mantelzorgcompliment bestaat uit € 150,- aan OVD-bonnen.  

Hiermee kan uw mantelzorger iets kopen bij veel winkels in de gemeente Druten. U 

kunt maximaal één mantelzorgcompliment per jaar aanvragen. Heeft u meerdere 

mantelzorgers? Dan mag u de bonnen zelf onder uw mantelzorger(s) verdelen. 

   

Vraag uw mantelzorgcompliment uiterlijk 31 december 2020 aan. 

Dit kan digitaal op www.druten.nl/mantelzorgcompliment. 

Heeft u geen DigiD code? Of doet u uw aanvraag liever niet digitaal? U kunt het 

mantelzorgcompliment ook op papier aanvragen. Vul dan dit formulier in. 

Geef het formulier af bij MeerVoormekaar. Of stuur het op de post.  

Schrijf mantelzorgcompliment op de envelop. Het adres is: 

 

MeerVoormekaar 

Dorpshuis de Lier 

Koningsweg 12 

6655 AC in Puiflijk  

 

Vragen 

Wat doet uw mantelzorger voor u en hoeveel tijd besteedt hij/zij hieraan? Dit 

controleren we door een steekproef. 

   

___________________________________________________ uur per week 

 

___________________________________________________ uur per week 

 

___________________________________________________ uur per week 

 

Uw persoonlijke gegevens (zorgvrager) 

De gegevens met een sterretje (*) zijn verplicht. 

 

Voor- en achternaam:* _____________________________________________ 

 

Man/vrouw:   _____________________________________________ 

 

Straat en huisnummer:* _____________________________________________                  

 

Postcode en Woonplaats:* _____________________________________________ 

 

Geboortedatum:  _____________________________________________ 

 

Telefoonnummer:*  _____________________________________________ 

 

E-mail adres:   _____________________________________________ 

 



 

 

o Ik wil in de toekomst graag informatie ontvangen over het mantelzorgcompliment. 

Persoonlijke gegevens mantelzorger 

 

Wij willen uw mantelzorger uitnodigen voor activiteiten voor mantelzorgers, 

vragenlijsten of de nieuwsbrief. Bijvoorbeeld voor koffiemomenten, yoga of 

mantelzorgwandelingen. Als uw mantelzorger hiermee akkoord is vul dan 

onderstaande gegevens van de mantelzorger in.  

 

Voor- en achternaam: _____________________________________________ 

 

Telefoonnummer:  _____________________________________________ 

 

Relatie met zorgvrager: _____________________________________________ 

 

Straat en huisnummer: _____________________________________________                  

 

Postcode en Woonplaats: _____________________________________________ 

 

E-mailadres:   _____________________________________________ 

 

Leeftijd mantelzorger(s)* _____________________________________________ 
*Voor jonge mantelzorgers hebben wij een speciaal programma.  
 

 

Ik heb dit formulier eerlijk ingevuld: 

 

Druten, datum: ____ - ____ - ________ 

 

Uw handtekening: ____________________________________________________ 

 

U geeft de gemeente Druten toestemming om uw persoonlijke gegevens te delen 

met MeerVoormekaar. De stichting neemt de gegevens op in haar bestand. 

 

 

Uitreiking 

Hierover ontvangt u later bericht. 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact op met MeerVoormekaar. Dit kan op woensdag en 

donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 06-22496170. Of via mail 

naar mantelzorgdruten2020@meervoormekaar.nl.  

mailto:mantelzorgdruten2020@meervoormekaar.nl

