Kaart van de begunstigde
cheques ten einde de honoraria van de veeartsen te betalen.
Mevr./Mr. : .....................................................................................................................
woonachtig : ..................................................................................................................
geboren op : ............................................. te : ...............................................................
begunstigden van verhoogde tegemoetkoming ivm ziekteverzekering *
Handtekening : …..............................
De handtekeningen van de begunstigden worden door het gemeentebestuur bijgehouden, in het sociaal
dossier van de betrokkene.
Nummer : .............................................
* De automatische begunstigden van verhoogde verzekeringstegemoetkoming ivm ziekteverzekering zijn de
personen die van een sociaal voordeel of statuut genieten, zoals :
• leefloon of gelijkgestelde hulp
• inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
• tegemoetkoming voor mensen met een handicap
• kinderen met een fysieke of mentale handicap met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid
• niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
• kinderen (jonger dan 25) die bij het ziekenfons ingeschreven zijn als gerechtigde in het statuut wees
De personen die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming hebben gevraagd en verkregen genieten van een
sociaal voordeel of statuut genieten, zoals :
• gepensioneerden;
• mindervaliden;
• weduwen/weduwnaars;
• ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens een jaar bedraagt;
• eenoudergezinnen.
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Cheques ten einde de honoraria van de veeartsen te betalen.
De waarde van de cheque wordt vastgesteld op 20,00 EUR . Elke begunstigde kan maximum 6 cheques
per jaar verkrijgen. Zij dienen voor de vervaldatum gebruikt te worden.
Ongetekende (naam) : ...................................................................................
woonachtig te : ...............................................................................................
geboren op : .............................. te : .............................................................
Telefoonnummer : ............................................
Gedaan te Anderlecht op : ....................................
Handtekening : ..................................
Als bijlage :
1. jaarlijks attest “verhoogde verzekeringstegemoetkoming” van zijn ziekenfonds
2. Afschrift van de identiteitskaart
3. inschrijvingsattest van zijn hond of het identificatieattest van zijn hond (voor 6 juni 2004)
De cheques zijn strikt persoonlijk. De begunstigde tekent de cheque als hij de cheque voor betaling aan de
dierenarts geeft. De dierenarts gaat de geldigheid van de cheque en eventueel de identiteit van de
begunstigde na. De staten van erelonen betreffende de cheques moeten in drievoud naar het gemeentebestuur
van Anderlecht, Raadsplein 1 te 1070 Anderlecht, dienst Begrotingscontrole, opgestuurd worden.
Gegevens dierenarts :
Naam : ..............................................
Adres : ..............................................
Telefoonnummer : ..............................
Bankrekeningnummer : .........................
BTW nr : ............................................
Handtekening + stempel dierenarts : .................................................Datum : ............................................
Gegevens dier
Soort : ..........................
Leeftijd : .....................
Geslacht : ......................
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