
 

 
 

Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2018 
(Lees eerst de toelichting, onderaan) 

 

1. Persoonsgegevens zorgvrager: 
De heer/mevrouw* naam:  …………………………………………………………………................ 
Straat en huisnummer:   …………………………………………………………………................ 
Postcode en woonplaats:  …………………………………………………………………................ 
Telefoonnummer:   …………………………………………………………………................ 
E-mailadres:    …………………………………………………………………................ 
Geboortedatum:   …………………………………………………………………................ 

 

2. Persoonsgegevens mantelzorger: 
(Vul hier alleen de gegevens in van de mantelzorger die het meeste voor u zorgt) 

 
De heer/mevrouw* naam:  …..……………………………………………………………….............. 
Straat en huisnummer:   …………………………………………………………………................ 
Postcode en woonplaats:  …………………………………………………………………................ 
Telefoonnummer:   …………………………………………………………………................ 
E-mailadres:    …………………………………………………………………................ 
Geboortedatum:   …………………………………………………………………................ 
Relatie tot zorgvrager:   …………………………………………………………………................ 
Tijdsduur mantelzorgtaken per week:  ……………………………………………………………………............. 
Periode in maanden in 2018:  …………………………………………………………………................ 
Inhoudelijke omschrijving van mantelzorgtaken:   …..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Verklaring en toestemming 
 

o Ja, mijn gegevens mogen doorgegeven worden aan Stichting Welzijn Zundert. Stichting 
Welzijn Zundert registreert mantelzorgers zodat ze u op de hoogte kunnen houden over 
mantelzorg. 

 
o Hierbij verklaren wij, zorgvrager en mantelzorger, dat de mantelzorger minimaal zes uur per 

week en gedurende een periode van minimaal drie maanden zorg/hulp verleent aan de  
zorgvrager. Hierbij geeft de mantelzorger toestemming dat zijn/haar persoonsgegevens 
worden geregistreerd. Mogelijk neemt de gemeente Zundert nog contact met u op om te 
controleren of u nog mantelzorger bent, of dat u nog een mantelzorger heeft. 
 

Naar waarheid ingevuld op: ………………………………………. (datum invullen) 

 
Handtekening zorgvrager:     Handtekening mantelzorger: 
(of diens gemachtigde indien de 
zorgvrager zelf niet kan ondertekenen) 

 
___________________________   _________________________________ 



 

 

Toelichting Mantelcompliment 2018 

Zorgt u voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in uw directe omgeving die hulpbehoevend is? 

Doet u dat voor minimaal 6 uur per week en gedurende minimaal 3 maanden? En doet u dit onbetaald? Kunt u 

deze vragen met ‘ja’ beantwoorden dan bent u mantelzorger en komt u in aanmerking voor het 

mantelzorgcompliment! 

Wat is het mantelzorgcompliment? 

Deze blijk van waardering bestaat sinds 2017 uit een Cadeaubon met een waarde van € 100,- per zorgvrager te 

besteden bij de plaatselijke ondernemers. 

Voor wie is het mantelzorgcompliment? 

Het mantelzorgcompliment is voor alle mantelzorgers die mantelzorg verlenen aan een zorgvrager die in de 

gemeente Zundert  woont. De mantelzorger zelf mag dus ook buiten de gemeente Zundert wonen. 

Voor wie is het mantelzorgcompliment niet? 

Deze blijk van waardering is niet bedoeld voor degenen die gebruikelijke zorg verlenen aan hun huisgenoten, 

bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen. 

Wie verwerkt mijn aanvraag? 

Gemeente Zundert verzorgt de volledige afhandeling van het mantelzorgcompliment en het toezenden van de 

cadeaubonnen. Wij beoordelen uw aanvraag en controleren steekproefsgewijs of u nog mantelzorger bent, of 

dat u nog een mantelzorger heeft. Hiervoor worden de richtlijnen van de Landelijke Vereniging MEZZO als 

leidraad gebruikt.  

Indien u akkoord gaat, sturen we uw gegevens naar Stichting Welzijn Zundert (SWZ). SWZ registreert de 

gegevens van de mantelzorger en gebruikt dit voor de uitnodiging van de dag van de mantelzorger. SWZ 

verstrekt uw gegevens niet aan derden. 

Wat zijn de praktische voorwaarden? 

• U mag per zorgvrager één aanvraag per jaar doen. 

• De mantelzorger dient het verzoek tot mantelzorgwaardering in bij gemeente  

  Zundert. 

• De aanvraag wordt door de zorgvrager schriftelijk ingediend en door de zorgvrager en  

  mantelzorger ondertekend. 

• De geldigheid van de cadeaubonnen is 31 december 2019. 

• De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld en restitutie is niet mogelijk. De bon kan  

  wel overgedragen worden aan een ander. 

• Aanmeldformulieren worden tot uiterlijk 31 maart 2019 verwerkt. Aanvragen die na   

  31 maart 2019 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. 

Opsturen aanmeldformulier 

U kunt uw aanvraagformulier sturen naar: 

Gemeente Zundert 

Postbus 10.001 

4880 GA Zundert 

gemeente@zundert.nl  

mailto:gemeente@zundert.nl

