Sociaal telefoontarief
Het sociaal tarief is een korting op de telefoon- of internetrekening. Als u in aanmerking
komt voor het sociaal tarief, betaalt u minder voor de telefoonaansluiting, betaalt u een
lager abonnementsgeld en een lager gesprekstarief.
Voorwaarden:
U komt in aanmerking voor het sociaal telefoontarief als u:









65+ bent en
o u woont alleen of
o u woont samen met een of meer personen van minstens 60 jaar en/ of met
uw kinderen die nog leerplichtig zijn of met uw kinderen die een handicap
hebben van meer dan 66 %
o u woont samen met uw kleinkinderen die wees zijn van beide ouders en aan
u toegewezen zijn bij gerechtelijke beslissing
ouder bent dan 18 jaar en een handicap heeft van meer dan 66 % en u woont alleen of u woont samen met bloed- of aanverwanten van de eerste of de tweede
graad.
een leefloon ontvangt
slechthorend bent
een laryngectomie ondergaan hebt
militaire oorlogsblinde bent.

Bent u 65+ of heeft u een handicap van meer dan 66% dan mag uw jaarlijks belastbaar
inkomen niet hoger zijn dan de inkomensplafonds die zijn vastgelegd voor de verhoogde
financiële tussenkomst in de gezondheidszorg.
U bent aangesloten bij een operator die het sociaal telefoontarief aanbiedt.
Sommige operatoren leggen bijkomende inkomsensvoorwaarden op.
Procedure:
Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen, dan dient u uw
aanvraag in bij de operator van uw keuze. De operator bezorgt uw gegevens aan het
BIPT. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kent het BIPT u het sociaal telefoontarief toe.
Wil u meer informatie of hulp bij het aanvragen van het sociaal telefoontarief, neem contact op met de sociale dienst van het OCMW

Contact:
Maatschappelijk assistenten sociale dienst:
Christophe
Tel: 016 80 87 84
e-mail: christophe.martel@ocmwhoegaarden.be
MARTEL
Edda MEDART
tel: 016 80 87 85
e-mail: edda.medart@ocmwhoegaarden.be
Veronique
tel: 016 80 87 86
e-mail: veronique.sermon@ocmwhoegaarden.be
SERMON

