Aanvraagformulier tegemoetkoming medisch afval
Met dit aanvraagformulier vraagt u een tegemoetkoming in de kosten van medisch afval aan.
Stuur de bewijsstukken mee of vraag uw arts om medeondertekening van dit formulier.

Persoonsgegevens aangever
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
IBAN-rekeningnummer

Vraagt u de tegemoetkoming voor uzelf aan of voor uw gezinslid?
Voor mijzelf
Voor een gezinslid, naam gezinslid

Om wat voor afval gaat het?

Ondertekening
Datum
Handtekening

Bijlagen
Lever bij uw aanvraag onderstaande in:
✓
✓

Een factuur van de apotheek, waarop hulpmiddelen staan.
Een overzicht van uw verzekeraar, waarop hulpmiddelen staan.

Opsturen/inleveren van dit formulier
Stuur dit formulier met de gevraagde bewijstukken op naar de gemeente.
Mail:

Scan het formulier en mail het naar belastingen@dowr.nl

Post:

Stuur het naar de Regionale Belastingsamenwerking
Postbus 5000, 7400 GC Deventer

Balie: Lever het in bij de balie
Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe

Vervolg
Na ontvangst beoordelen wij uw aangifte op volledigheid en juistheid. U ontvangt een bevestiging van
uw aanvraag.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het beoordelen en afhandelen van uw aanvraag.
Wij delen uw gegevens niet met derde(n), tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of dat dit
noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet
langer bewaard dan dat (wettelijk) noodzakelijk is voor een goede afhandeling. Wij conformeren ons
aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen (zoals vastgelegd in de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) voor een veilige verwerking van uw gegevens. U heeft
het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Ook kunt u bezwaar
maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie naar www.olstwijhe.nl/privacyverklaring.

Vragen
Kijk op www.olst-wijhe.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0570 (of 0570 – 56 80 80).
Wij helpen u graag verder.

