INSCHRIJVINGSFORMULIER
ASSISTENTIEWONINGEN
Guido Gezelle 1 en 2

Eigenaar: S. Debruyne
In voege vanaf: 14/11/02
Laatste update: aug.’11
p1/2

Ondergetekende(n) wens(en)t volgende persoon in te schrijven voor opname in de serviceflats
Guido Gezelle 1 en 2:
IDENTITEIT VAN DE PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG GEBEURT (de aanvrager):
NAAM: …………………………………..………………………………

VOORNAAM: ……………………………………….………………..

GEBOORTEDATUM: …….……./……………./………….….

GEBOORTEPLAATS: ………………….………………………..

ADRES: ……………………………..…………………..STRAAT

NR. ….……………… TEL.: ……………………..……………………

POSTCODE: …………………………………………

GEMEENTE / STAD: ……………..………….…………………...

NATIONALITEIT: ………………………………………………..

RIJKSREGISTERNR:..……………….…………………………..

BURGERLIJKE STAAT : ongehuwd - gehuwd - weduw(e)naar – gescheiden
IDENTITEIT ECHTGENO(O)T(E) :
NAAM : ………………………………………………………………….

VOORNAAM: …………………………………………………………

GEBOORTEDATUM: : …….……./……………./………….….

GEBOORTEPLAATS: ………………………..…………………..

MUTUALITEITSGEGEVENS : vul in of kleef een strookje
Verbond : ……………………………………………….………………
Naam verzekerde : ……………………………..……………………
Inschrijvingsnummer verzekerde : ……………..……………
Hoedanigheid : ……………………….………………………………..

ZORGKAS (Vlaamse Zorgverzekering)
Naam Zorgkas : ………………………..………………………………
Adres Zorgkas : …………………………………….….………………
Inschrijvingsnummer:…………………………..…………………..

Verbond : …………………………………………..……………………
Naam verzekerde : ……………………………………………………
Inschrijvingsnummer verzekerde : …………………..………
Hoedanigheid : ………………………………………………….……..

ZORGKAS (Vlaamse Zorgverzekering)
Naam Zorgkas : …………………………………..……………………
Adres Zorgkas : ………………………………….…….………………
Inschrijvingsnummer:……………………………………………..

IDENTIFICATIEGEGEVENS HUISARTS : vul volledig in of stempel
Naam : …………………………………………………………….……………………………………….
Adres : ……………………………………………..………………………………………………….……
Tel. : …………………………………………………………………………………..……………………
De aanvrager en zijn vertrouwenspersoon verklaren zich akkoord met volgende regelingen die bindend zijn in
geval van opname in RVT Sint-Carolus:
1. Domiciliëring van verblijfsnota’s : Betaling van de verblijfsnota’s gebeurt automatisch via de bank .
2. Waarborg :om eventuele schade te vergoeden bij de beëindiging van de overeenkomst dient er een
waarborgrekening (30 x dagprijs) bij de bank te worden geopend.
Handtekening van de kandidaat bewoner :………………………..…………………

op datum: ……………………..……

Via welke bron(nen) kwam de kandidaat-bewoner terecht bij onze serviceflats ?
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Formuliernr.2

ANDERE CONTACTPERSONEN (INVULLEN IN DRUKLETTERS AUB)
NAAM + VOORNAAM

ADRES + WOONPLAATS

TELEFOON

IN TE VULLEN DOOR DE VOORZIENING
Datum aanvraag tot opname : ………………
Flatkeuze:
 GG1
 GG2
 1 slpk
 2 slpk

 Overeenkomst
op datum van
: ………………
Opname datum
: ………………
Flat nr.
: ………………
Komt van:
 thuis
 ziekenhuis
 familie
 andere: ……………………….

OCMW tussenkomst:  ja

 nee

televisie op flat:  JA
 NEEN
telefoon op flat:  JA (nr. ………………)
 NEEN

VERWANTSCHAP

