
                                                                                                     BALIE  

 

AANVRAAG MANTELZORGCOMPLIMENT Landgraaf 

 

Ik wil graag een Mantelzorgcompliment aanvragen 
zoals bedoeld in artikel 11a van de Nadere regels Wmo zelfredzaamheid en participatie 
gemeente Landgraaf 2017 
 

Mijn gegevens 
  

BSN  

Achternaam  

Voorvoegsel(s)  

Voorletter(s)  
 M  V 

Geboortedatum  

Straat  

Huisnummer   

Huisletter   

Postcode  

Woonplaats  

e-mailadres  

Telefoon  

  

IBAN 
(18 tekens) 

                  

 

1) In 2022 heb ik langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week mantelzorg verleend 

 Ja  Ga verder met vraag 2. U hoeft geen bewijsstukken in te leveren. 

 Nee  U hoeft dit formulier niet in te leveren 

 

2) De persoon voor wie ik in 2022 heb gezorgd, woonde toen in de gemeente Landgraaf 

 Ja  Ga verder met vraag 3. U hoeft geen bewijsstukken in te leveren. 

 Nee  U hoeft dit formulier niet in te leveren 

 

3) Ik ben ingeschreven bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg 

 Ja  Ga verder met vraag 4. U hoeft geen bewijsstukken in te leveren. 

 Nee  Doe dat zo snel mogelijk! Ga nu verder met vraag 4 

 

4) Ik wil ook een tegoedbon van €25 

 Ja. Ik kies een tegoedbon voor een voorstelling naar keuze van (NB: u mag maar 1 keuze 

maken!) 

 Theater Landgraaf 

 Oefenbunker Landgraaf 

 Nee. Ik wil geen tegoedbon! 



Postadres: Postbus 114 | 6440 AC Brunssum 
Bezoekadres: Lindeplein 1 Brunssum | Sweelinckplein 1 Landgraaf 

  
   

 Onderteken dit formulier en lever het in vóór 1 januari 2023. 

 

 

Ik heb alle vragen eerlijk en naar waarheid ingevuld. Ik weet dat ik strafbaar ben als ik willens en 

wetens verkeerde of onjuiste informatie verstrek met de bedoeling om geld te krijgen waarop ik 

geen recht heb. Ik moet dat geld dan terugbetalen. ISD BOL controleert de aanvragen met een 

steekproef. Ik geef toestemming aan ISD BOL om gegevens op te vragen die nodig zijn voor die 

controle. Bijvoorbeeld de inschrijving bij het Steunpunt Mantelzorgers Parkstad Limburg. 

 

Plaats  Datum  Handtekening van uzelf 
of van uw wettelijke 
vertegenwoordiger (*) 

 

       
      
    Naam wettelijk 

vertegenwoordiger (*) 
 

 
(*) Als u jonger bent dan 18 jaar, moet uw wettelijke 

vertegenwoordiger (normaal gesproken uw (stief)ouder(s) of 

voogd) dit formulier ondertekenen. 

 
Let op: Voeg een kopie van uw legitimatiebewijs toe! 
 
 

 
 
 
 
 

 
Omdat u een papieren aanvraagformulier gebruikt, moet u langer op het geld wachten: tot wel 8 

weken. 
Aanvragen met DigiD is makkelijk en snel. Bovendien krijgt u dan sneller uw geld. Vaak al de 

volgende werkdag. Misschien wilt u toch liever met DigiD aanvragen? Ga dan naar ‘Extra geld en 
hulp’ op www.isdbol.nl 

 

 
 
 

 


