
Heeft u iemand die voor u zorgt? 
En wilt u hem/haar bedanken? 

Dat kan met het mantelzorgcompliment!
Een kleine blijk van waardering voor mantelzorgers die voor inwoners van onze 
gemeente zorgen. 

Wat is een mantelzorgcompliment? 

Het mantelzorgcompliment is dit jaar een bedrag van € 90, -  

Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die meer dan drie maanden zorgt voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. 
De mantelzorger verleent geen gebruikelijke of professionele zorg.

Hoe vraagt u het aan?

Woont u in Tiel en ontvangt u hulp van een mantelzorger? Dan kunt u het 
compliment voor uw mantelzorger aanvragen met het formulier op de achterkant. 
Vul het in en stuur het uiterlijk 31 december 2019 naar Mozaïek Matchpoint. 
Een mantelzorger mag één compliment ontvangen.

Heeft u een parkeervergunning gekocht zodat 
uw mantelzorger bij u kan parkeren?

Deze vergoeden wij voor u. Vul hiervoor op het formulier 
uw bankrekeningnummer in en voeg een kopie van uw 
parkeervergunning toe.

Mantelzorgcompliment 2019



Met dit formulier kunt u het mantelzorgcompliment 2019 aanvragen. 
U kunt het compliment alleen aanvragen als u: • in Tiel woont
    • langer dan 3 maanden mantelzorg ontvangt 

Mijn mantelzorger naam en voorletters

adres    postcode/woonplaats

geboortedatum    

telefoon      e-mail

bankrekeningnummer (IBAN)     op naam van     
                 

Uw gegevens (mantelzorg ontvanger) naam en voorletters 

adres     postcode/woonplaats

geboortedatum    

telefoon      e-mail

bankrekeningnummer (IBAN)     op naam van     
                 
• voeg kopie van de parkeervergunning toe  

Mijn mantelzorger is mijn:

 echtgeno(o)t(e) / partner  (schoon)zoon / (schoon)dochter  vriend / kennis / huisgenoot

 buurman / buurvrouw  anders, namelijk:

Welke ondersteuning krijgt u van deze mantelzorger?  

 boodschappen doen administratie    meegaan naar arts of ziekenhuis 

 koken anders, namelijk: 

Handtekening   

Datum                         Plaats

 
 

Mozaïek Matchpoint voert de regeling uit voor de 
gemeente Tiel

Het aanvraagformulier kunt u opsturen of mailen naar: 

Mozaïek Matchpoint
Hertog Karellaan 140, 4001 KR Tiel
e-mail: matchpoint@mozaiekwelzijn.nl
telefoonnummer: (0344) 611 566
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mozaïek Matchpoint

Met uw ondertekening verklaart u dat u 
het formulier naar waarheid heeft ingevuld.

Aanvraagformulier
mantelzorgcompliment 2019


