AANVRAAG OPNAME LANGVERBLIJF WZC VILLA HUGARDIS

I.

Administratieve en sociale gegevens

Datum:

/

/

• Naam:
• Eventuele roepnaam:
• Datum indiening aanvraag:
• Geboortedatum:
• Geboorteplaats:
• Rijksregisternummer:
• Nummer identiteitskaart:
• Vervaldatum identiteitskaart:
• Burgerlijke staat:
• Naam echtgeno(o)t(e) / weduwe / weduwnaar:
• Nationaliteit:
• Telefoon:
• Officieel adres:
• Huidige verblijfplaats:

o Hoegaardier / niet-Hoegaardier1

1

Om als Hoegaardier in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:
Ofwel: U woont in Hoegaarden op datum van aanvraag: kunnen bewijzen dat u in de voorbije periode van 6 jaar, hiervan
minstens 3 jaar in Hoegaarden gewoond hebt. (controle via het bevolkingsregister) Ofwel: U woont niet in Hoegaarden op
datum van aanvraag: u hebt gedurende minstens 40 jaar in Hoegaarden gewoond

1

o Kandidaat: actief/ passief ( onderlijnen wat van toepassing is)
o Kandidaat 2 persoonskamer? Ja/ neen
II.

Sociale gegevens.

 Contactperso(o)n(en):
1

Naam:
Adres:
Tel.:
Mail:
Verwantschap:

2

Naam:
Adres:
Tel.:
Mail:
Verwantschap:

3

Naam:
Adres:
Tel.:
Mail:
Verwantschap:
 Geneesheren:
Huisarts:

Specialist:

III.

naam:
adres:
tel.:
naam:
adres:
tel.:

Mutualiteitsgegevens: graag een klevertje v/d mutualiteit bijvoegen aub.

-Verzekeringsinstelling:

naam:

Ofwel: U woont niet in Hoegaarden op datum van aanvraag: u hebt gedurende minstens 40 jaar in Hoegaarden gewoond.

2

adres:
Tel.:
Stam nr:
-Bewoner:

stamnummer:
soort verzekerde:

-Zorgverzekering:

verzekeringsinstelling:

IV.

Lidnummer:

Diverse inlichtingen.

Reden tot aanvraag opname:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Speciale aandachtspunten:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
V.

Praktische regelingen.

Wenst u bij een opname gebruik te maken van volgende diensten2:
- Wasserij: was door familie/was door wasserij / combinatie van beide
- Telefoon op de kamer (enkel de gesprekskosten worden aangerekend): ja/neen
- Huur televisietoestel (€ 14,07/maand): ja / neen
Privacy
- Sleutels: kamerdeur/kleerkasten/kluisje op de kamer
2

Schrappen wat niet past

3

- Bent u ermee akkoord dat er foto’s gemaakt worden in het WZC? ja/neen
- Mogen deze foto’s gebruikt worden in publieke krantjes? ja/neen

4

