Inschrijvingsformulier voor gebruikers van de Minder Mobielen Centrale
Boortmeerbeek
Datum aanvraag tot inschrijving:

Persoonsgegevens gebruiker
Naam + voornaam
Adres (feitelijk-domicilie)
Rijksregisternummer
Geboortedatum
Telefoon / gsm
E-mailadres
Gezinssamenstelling: alleenstaand,
samenwonend, gezin ten laste

Verduidelijk:

Inkomensgegevens gebruiker
Inkomen uit arbeid (loon)
Uitkering: verduidelijk:
Leefloon
Andere:
Bedrag per maand:

(pensioen, ziekte, invaliditeit, …)

Verhoogde tegemoetkoming mutualiteit: ja/ neen:
Optioneel: klever mutualiteit

Gegevens met betrekking tot beperkte mobiliteit
Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is op de gebruiker:
senior (65+)
blind of slechtziend
een fysieke beperking:
een mentale, psychische beperking:
spraak of gehoorstoornissen
andere:
De gebruiker verplaatst zich met volgende hulpmiddelen:
een opvouwbaar looprek
een niet opvouwbaar looprek
een opvouwbare rollator
een niet opvouwbare rollator
een wandelstok
een rolwagen  in dit geval verwijzen wij u door naar de mobiliteitscentrale aangepast vervoer (MAV)
andere:
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Contactpersonen in geval van nood
Te contacteren contactpersonen in geval van nood:
Naam
Verwantschap

Telefoonnummer

Bij deze inschrijving worden volgende documenten gevoegd:
Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is:
bewijs van inkomen: loonstrookje, pensioenstrookje, attest OCMW, bankafschrift, …
bewijs van verhoogde tegemoetkoming (attest of klever mutualiteit)
bewijs van hoge medische kosten of andere uitgaven die zwaar doorwegen op het gezinsbudget
andere:

Indien gewenst, komt een personeelslid van de dienst thuiszorg op huisbezoek om ondersteunende
diensten te bespreken: gezinszorg, poetshulp, mantelzorgpremie, …
De inschrijver-gebruiker vraagt een huisbezoek aan.
Door zijn lidmaatschap verklaart de inschrijver-gebruiker van de MMC toe te treden tot de verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid en er alle bepalingen en voorwaarden van te aanvaarden.
De inschrijver-gebruiker verklaart dat alle gegevens correct zijn.
Hij neemt er kennis van dat het verstrekken van onjuiste gegevens de onverwijlde schorsing van het
lidmaatschap, en bijgevolg ook van de verzekerbaarheid, tot gevolg zal hebben.
Met zijn inschrijving verklaart de inschrijver-gebruiker het huishoudelijk reglement te hebben
gelezen, begrepen en goedgekeurd.
Na inschrijving aanvaardt de gebruiker de (elektronische) newsletter van Mpact te ontvangen.
Naam en voornaam gebruiker:
Handtekening:

Voor de MMC Boortmeerbeek
Voor ontvangst:
Datum:
Naam administratief medewerker:
Handtekening:
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In te vullen door MMC Boortmeerbeek:
Aftoetsen voorwaarden:
1.
Verblijf Boortmeerbeek
of resident instelling
2.
Inkomensgrens:
uitzonderingen op inkomensgrens (kosten):
3.
Mindermobiel:

Indien de inschrijver aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt hij een factuur om het jaarlijks lidgeld te
betalen:
Alleenstaande
Koppel/ gezin
Volledig jaar
12,00 EUR
16,00 EUR
Inschrijving vanaf 1 juli
6,00 EUR
8,00 EUR

Bijlage: barema’s leefloon
Overzicht van de bedragen leefloon per categorie op 1 september 2021:

Categorie 1.
Categorie 2.
Categorie 3.

Samenwonende persoon
Alleenstaande persoon
Persoon die samenwoont met
een gezin te zijnen laste

Jaarbasis
8.195,85 EUR
12.293,82 EUR
16.614,44 EUR

Maandbasis
682,99 EUR
1.024,49 EUR
1.384,54 EUR
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