AANVRAAGFORMULIER VERHUISDIENST

Datum aanvraag
Naam
Voornaam
Huidig adres
Huidige postcode
Huidige gemeente
Nieuw adres
Nieuwe postcode
Nieuwe gemeente
GSM Nummer
Tel. Nummer
E-mailadres
Rijksregisternummer

Uiterlijke verhuizingsdatum
Gewenste verhuizingsdatum
Aantal verdiepingen huidig verblijf
Aantal verdiepingen nieuw verblijf
Type woning huidig verblijf
Type woning nieuw verblijf
Alles van huidig naar nieuw adres? JA / NEE (indien nee, beschrijf hieronder)
Opmerkingen

Aantal gezinsleden
(inclusief aanvrager)
Administratieve
ondersteuning
Gedwongen verhuis
Parkeerverbod nodig?
Afbetalingsplan
gewenst?
Klant voldoet aan
voorwaarden op p.2.

JA / NEE

Dienst doorverwijzer

JA / NEE

Naam doorverwijzer
Telefoonnummer doorverwijzer

JA / NEE

Kleef hier een klevertje van de
mutualiteit

Handtekening doorverwijzer,

Aanvraagformulier te bezorgen via dozen&co@sasbrugge.be of fax: 050/327777.
Dozen&Co is een project Lokale Diensten Economie van de welzijnsvereniging ’t Sas.
‘t Sas Brugge hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. De manier waarop we gegevens verzamelen en bewaren gebeurt volgens onze privacyverklaring. Die kun je vinden
op www.sasbrugge.be

versie 4/12/2019

Om in aanmerking te komen voor een verhuis met Dozen&Co moet je voldoen aan onderstaande voorwaarde:
Principe = recht hebben op verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.
Snel te herkennen aan

Uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming :
 Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden.
 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
 Tegemoetkoming voor personen met een handicap: integratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming of
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
 Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid

Hoedanigheden die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming :
 Je bent in het ziekenfonds ingeschreven als wees of als niet-begeleide minderjarige vreemdeling.

Op basis van je inkomen:
Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien.
Behoor je tot één van onderstaande groepen, gebeurt de berekening op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin.









gepensioneerden
mindervaliden
weduwen/weduwnaars
personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen
ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt
militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte
eenoudergezinnen
personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.

De berekening gebeurt op basis van het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Gebeurt de aanvraag in de maand
waarin bovenstaande situatie is ontstaan, wordt het inkomen van die maand onderzocht.
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