Aanvraag toelage voorhuwelijkssparen refertejaar 2019

Welzijnshuis
Schakelstraat 41, 8790 WAREGEM
056 62 97 37
toelagen@welzijn.waregem.be
welzijn.waregem.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag : van 8.30u. tot 12.00u. en van 13.30u. tot 17.00u.

Welke voorwaarden zijn er aan de aanvraag verbonden?
(Opgesteld volgens het stedelijk reglement premie op het voorhuwelijkssparen, goedgekeurd in de gemeenteraad
van 11 december 2001).
Je kan deze toelage aanvragen als je:
Op datum van jouw huwelijk minimum één jaar in Waregem woont
Op datum van jouw huwelijk aangesloten bent bij een erkende dienst voor huwelijkssparen
Gehuwd bent voor jouw 30e verjaardag
Geen dergelijke premie in een andere stad of gemeente hebt ontvangen
De voorziene rijkstoelage op de gespaarde gelden hebt ontvangen.
Wie vraagt deze toelage aan?
Iedere Waregemnaar die voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, kan deze toelage aanvragen.
Hoeveel bedraagt deze toelage?
Deze toelage bedraagt 10% van het door jouw gespaarde bedrag.
Wanneer bezorg je deze aanvraag?
Je kan deze toelage bezorgen tot 31 januari 2020

In te vullen door de aanvrager
1. Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in.
voornaam en naam
adres vóór het huwelijk

huisnummer

gemeente

postnummer

adres na het huwelijk

huisnummer

gemeente

postnummer

huwelijksdatum dag

maand

jaar

maand

jaar

/

telefoonnummer

/

gsmnummer
e-mail
geboortedatum dag
rijksregisternummer
IBAN

B E

-

-

je huwt in de gemeente

Schakelstraat 41
8790 Waregem
welzijn.waregem.be

056 62 98 11
info@welzijn.waregem.be

Bankrekening
BIC GKCCBEBB
IBAN BE59 0910 0093 0926

-

Ondertekening
2. Vul de volgende verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
Ik bevestig dat ik geen premie voor huwelijkssparen heb ontvangen in een andere gemeente.
voornaam en naam
datum dag

maand

jaar

handtekening

Aan wie bezorg je dit formulier?
Je bezorgt dit formulier aan de dienst waar je aan voorhuwelijkssparen deed. Je laat de vragen 3 tot en met 5 invullen.
Daarna bezorg je dit formulier terug aan de dienst welzijn en sociale zaken van de stad Waregem. Bij een positieve
beslissing wordt het bedrag op je rekening gestort.

In te vullen door de dienst waar je aan voorhuwelijkssparen deed
3. Vul hieronder de gegevens van jouw dienst in.
naam dienst
voornaam en naam contactpersoon

4. Vul hieronder de rekeninggegevens over de aanvrager in.
voornaam en naam rekeninghouder

,

gespaard bedrag (intresten niet inbegrepen)

rijkstoelage

,

startjaar voorhuwelijkssparen

Ondertekening door de dienst waar je aan voorhuwelijkssparen deed
5. Vul de volgende verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
voornaam en naam
datum dag

maand

jaar

handtekening

stempel

In te vullen door de sociale dienst van de stad Waregem
,

bedrag van de toelage
sinds wanneer woont aanvrager in Waregem?

euro

vanaf geboorte
sinds het jaar

komt de aanvrager in aanmerking voor een premie?

ja

nee

Hoe gaat het nu verder met jouw formulier?
Jouw formulier wordt behandeld door de dienst welzijn en sociale zaken. Zij zullen jouw aanvraag beoordelen en je op
de hoogte houden van een negatieve beslissing.

Privacywaarborg
De gegevens die je meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze worden gebruikt voor de behandeling van jouw
dossier en kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. Je
hebt het recht om kennis te krijgen van jouw gegevens in dit bestand en zo nodig de verbetering ervan aanvragen.
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