
   

MANTELZORGCOMPLIMENT 
AANVRAAGFORMULIER 2022 

 

Aanvraag door zorgvrager 

Voorletters :   Achternaam :  
Adres :  
Postcode :   Woonplaats :  
Geboortedatum :  
Cliëntnummer :  
Burgerservicenummer 
(BSN) 

:  

Telefoonnummer :  
Emailadres :  

   

Ik wil de volgende 
mantelzorger(s) 
waarderen 

 : 
 : 

   
Kruis de volgende opties aan welke voor u van toepassing zijn. 
O Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld 
O Ik ontvang mantelzorg sinds  (schatting) 
O Ik voldoe aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment (zie 

volgende pagina van dit formulier) 

O Eventuele toelichting: 
 

  

Ondertekening  
IBAN nummer aanvrager12 :                                                                  
Naam rekeninghouder :  
Datum :  Plaats :  
Ondertekening :  

 
 

Dit formulier kunt u opsturen naar Gemeente Maashorst, T.a.v. Mantelzorgcompliment, 
Antwoordnummer 14, 5400 VB UDEN (geen postzegel nodig). Let op: Stuur een kopie mee van een 
bankpas/afschrift waar het rekeningnummer op vermeld staat, indien u een ander nummer invult 
dan dat bij ons bekend is. 

 
  

 
1 Rekeningnummer waarop wij het mantelzorgcompliment overmaken. Dit moet op naam van de aanvrager staan.  

Vult u een nieuw of ander rekeningnummer in? Stuur dan een kopie mee van een bankpas of afschrift waar het 

rekeningnummer duidelijk op staat. 
2 Ontvangt u betalingen vanuit de Participatiewet? Dan maken wij het mantelzorgcompliment altijd over op het 

rekeningnummer dat bij ons bekend is. 



2 

 

Voorwaarden voor het ontvangen van een mantelzorgcompliment 
De volgende voorwaarden gelden voor het aanvragen van het Mantelzorgcompliment 2022. 

• U woont in gemeente Maashorst; in de kernen Uden, Odilliapeel of Volkel. 

• Bij het invullen van dit aanvraagformulier, krijgt u langer dan 6 maanden aaneengesloten 
mantelzorg. 

• U krijgt mantelzorg vanwege een beperking, die wordt veroorzaakt door lichamelijke, 
verstandelijke, psychische of psychosociale problemen. 

• Uw mantelzorger was op het moment dat de mantelzorg startte ouder dan 18 jaar. 

• De zorg is ontstaan uit een sociale relatie3 die u met de mantelzorger heeft. 

• Per zorgvrager kan één mantelzorgcompliment worden aangevraagd. Eventueel kun u het 
mantelzorgcompliment wel verdelen over meerdere mantelzorgers. U bent zelf 
verantwoordelijk voor deze verdeling 

• Per woonadres kan één zorgvrager een mantelzorgcompliment aanvragen. 

• Het aanvraagformulier moet vóór 12 september 2022 ingeleverd zijn bij gemeente 
Maashorst. 

 
Bent u bekend met bewindvoering of schulden? 
Bent u bekend bij de afdeling Schulddienstverlening? En is er sprake van schuldenregelingen? Of 
heeft u een bewindvoerder? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw bewindvoerder 
voordat u de aanvraag indient. Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag. Uw bewindvoerder 
kan met u bespreken of en hoe u met dit bedrag uw mantelzorger kunt bedanken.  

 
3 Mantelzorg is hulp en zorg die rechtstreeks voortvloeit uit een bestaande sociale relatie tussen personen (bv. 

familie, vrienden, buren). De hulp/zorg wordt niet verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. 


