AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE VOOR GEBRUIK VAN HERBRUIKBARE LUIERS DIENSTJAAR 2021
Waarvoor dient dit formulier ?
Met dit formulier kunt u een toelage aanvragen voor het gebruik van herbruikbare luiers.
(Besluit van de gemeenteraad van 10 december 2019)
Wie vult dit formulier in ?
Het gezinshoofd van het gezin of alleenstaande die herbruikbare luiers aangekocht heeft.
Wie komt in aanmerking voor deze toelage ?
Gezinnen of alleenstaanden, ingeschreven in het Nijlense bevolkingsregister in het toelagejaar, met kinderen
tussen 0 en 3 jaar.
Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage bedraagt € 50,00 per kind waarvoor herbruikbare luiers worden aangekocht, indien voor een
minimumbedrag van € 150,00 aankoopbewijzen kunnen voorgelegd worden. De aanvraag moet gebeuren worden
voor de derde verjaardag van het kind. Per jaar kan voor eenzelfde kind slechts éénmaal een toelage ontvangen
worden en elk factuur of kassabon kan slechts éénmaal gebruikt worden.
Welke documenten dient u voor te leggen ?
Naast dit ingevuld formulier hebben wij ook het originele aankoopfactuur of kassabon nodig. U mag eventueel
meerdere aankoopfacturen of kassabons voorleggen om aan de aankoopschijf van €150,00 te voldoen.
IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER (GEZINSHOOFD) :
Uw persoonlijke gegevens
Voor- en achternaam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straat en huisnummer : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon of GSM nummer : .……………………………………………………………………………………………………………………………………
Emailadres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gegevens van het kind
Voor- en achternaam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum : ……………………………………………………………………..……………………………………………………….……………………
ONDERTEKENING (GEZINSHOOFD) :
Ik, ondergetekende, verklaar op eer deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening en datum :

Gemeente Nijlen | Kerkstraat 4 | 2560 Nijlen | T 03 410 02 11 | www.nijlen.be

AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE VOOR GEBRUIK VAN HERBRUIKBARE LUIERS DIENSTJAAR 2021

Bezorg deze aanvraag, samen met de nodige aankoopbewijzen, tot uiterlijk 31 december 2021 aan :
Onthaal, Kerkstraat 4 te 2560 Nijlen
Tel. 03/410 02 11
Mail : chris.daems@nijlen.be

Hoe gebeurd de uitbetaling van de toelage ?
Bij goedkeuring van de aanvraag stort de gemeente de toelage in het begin van 2022 op de diftar-rekening van de
referentiepersoon van het gezin. Het volledige toelagereglement is te vinden op www.nijlen.be of wordt op
eenvoudige vraag bezorgd.
Privacywaarborg :
Deze gegevens worden verwerkt en bewaard in een bestand dat eigendom is van het gemeentebestuur Nijlen. Je
hebt het recht om je gegevens te raadplegen en te laten verbeteren. Bij de verwerking van jouw gegevens houden
wij rekening met de geldende regelgeving over de bescherming van de privacy.
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