Aanvraagformulier gratis huisvuilzakken voor
mensen met specifieke gezondheidsproblemen
In te vullen door de aanvrager
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………..
straat en nummer:

………………………………………………………………………………………………………………..

postcode en plaats: …………………………………………….…………………………………………………………………..
telefoonnummer: ………………………………………………..…………………………………………………………………..
rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………………………………..
Ik verklaar:
- in Ninove gedomicilieerd te zijn;
- thuis te wonen;
- niet in een instelling of rust- en verzorgingstehuis te wonen of deel uit te maken van een
gemeenschap
datum en handtekening:
…………………………………………………………………………………..

In te vullen door de dokter
naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………….
straat en nummer: ………………………………………………………………………….……………………………………..
postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………………………..
verklaart dat ………………………………………………………………………….…………………………………(naam patiënt)
-

lijdt aan blijvende incontinentie
of thuis aan nierdialyse doet
of stomapatiënt is
of lijdt aan een gelijkaardige aandoening

datum: ……………………
handtekening en stempel

…………………………………………………………………..

ZIE OOK KEERZIJDE

“De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt
in acht. Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring”.

U komt met het volledig ingevulde formulier naar het onthaal van het stadhuis, Centrumlaan 100,
9400 Ninove, tijdens de openingsuren:
elke voormiddag van 8.30u tot 12u en op donderdagnamiddag van 16u tot 19.45u.
Na controle van uw aanvraag krijgt u de rol gratis huisvuilzakken onmiddellijk mee. De zakken
worden niet opgestuurd met de post. Indien u zelf niet kunt komen mag iemand in uw plaats met
het volledig ingevulde formulier de huisvuilzakken afhalen.

Huisvuilzakken meegegeven op: ………………………………………….(datum in te vullen door de dienst)

handtekening voor ontvangst (de aanvrager)

De huisvuilzakken zijn afgehaald door:
(enkel in te vullen indien de aanvrager niet zelf de huisvuilzakken afhaalt)
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
straat en nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
datum en handtekening
………………………………………………………………

REGLEMENT
INZAKE
GEZONDHEIDSPROBLEMEN

HUISVUILZAKKEN

VOOR

PERSONEN

MET

SPECIFIEKE

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen verleent een tegemoetkoming onder de vorm van 1
rol gratis huisvuilzakken per jaar aan personen met specifieke gezondheidsproblemen onder de
hieronder bepaalde voorwaarden.
Artikel 2
Volgende personen komen in aanmerking:
-

personen die thuis wonen en die lijden aan blijvende incontinentie;
personen die thuis aan dialyse doen;
stomapatiënten;
personen met gelijkaardige aandoeningen.

De personen moeten:
- op 1 januari van het jaar van de aanvraag gedomicilieerd zijn in Ninove;
- thuis verblijven;
- niet in een instelling of rust- en verzorgingstehuis wonen of deel uitmaken van een gemeenschap.
Artikel 3
De aanvraag gebeurt aan het onthaal van het stadhuis door middel van het bijgevoegd
aanvraagformulier. De aanvrager dient een doktersattest voor te leggen waaruit blijkt dat hij
incontinentiemateriaal of gelijkaardig materiaal nodig heeft.
De rollen zijn enkel te verkrijgen aan het onthaal van het stadhuis van Ninove.

