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Dit ingevuld aanvraagformulier (inclusief attesten indien van toepassing!) moet uiterlijk 31 augustus 2021 
bezorgd worden aan de sociale dienst (of het onthaal) binnen de openingsuren.   
 

U geeft aan het OCMW de toelating om alle inlichtingen en verklaringen te controleren bij financiële instellingen, instellingen van de sociale 
zekerheid en bij de openbare besturen. Met het oog op de behandeling van uw aanvraag voor (maatschappelijke) dienstverlening, geeft u 
het OCMW toelating om deze gegevens te raadplegen. Het OCMW raadpleegt uitsluitend deze gegevens waartoe het volgens het 
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Vlaamse Toezichtcommissie en de Gegevensbeschermingsautoriteit 
toegang heeft en die onontbeerlijk zijn met het oog op het behandelen van uw aanvraag. Het OCMW verbindt er zich toe deze 
gegevens met de grootste vertrouwelijkheid te behandelen en in geen geval door te geven aan derden, meer informatie hieromtrent kan u 
terugvinden in onze privacyverklaring (https://www.tielt-winge.be/privacy). 

 Goedgekeurd 

 Niet goedgekeurd 

Persoonsgegevens aanvrager 1: 

Voornaam:   ………………………………………………………… 

Naam:    ………………………………………………………… 

Rijksregisternummer: ………………………………………………………… 

Adres:  straat nummer ………………………………………………………… 

     postcode gemeente ………………………………………………………… 

Telefoon- of gsm-nummer: …………………………………………………… 

 

Handtekening aanvrager: 

In te vullen door de aanvrager 

 

In te vullen door de sociale dienst 

 

Persoonsgegevens aanvrager 2 (indien van toepassing): 

Voornaam:   ………………………………………………………… 

Naam:    ………………………………………………………… 

Rijksregisternummer: ………………………………………………………… 

Adres:  straat nummer  ………………………………………………………… 

     postcode gemeente ………………………………………………………… 

Telefoon- of gsm-nummer: …………………………………………………… 

 

Handtekening aanvrager: 

Persoonsgegevens aanvrager 3 (indien van toepassing): 

Voornaam:   ………………………………………………………… 

Naam:    ………………………………………………………… 

Rijksregisternummer: ………………………………………………………… 

Adres:  straat nummer  ………………………………………………………… 

     postcode gemeente ………………………………………………………… 

Telefoon- of gsm-nummer: …………………………………………………… 

 

Handtekening aanvrager: 

 Goedgekeurd 

 Niet goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Niet goedgekeurd 

Datum ontvangst: 

Datum behandeling: 

Maatschappelijk werker:  



 
 
 

Het coronavirus heeft een ongeziene impact op ons allemaal. Niet in het minst op onze lokale handelaars en 
op de meest kwetsbare doelgroepen binnen onze gemeente. Het lokaal bestuur Tielt-Winge wil beide 
categorieën steunen in deze moeilijke tijd en riep daarom de Tielt-Win(g)keltbon in het leven. 
Mensen uit onderstaande categorieën krijgen een Tielt-Win(g)keltbon ter waarde van 4 x 5 euro die ze 
kunnen besteden bij één of meerdere handelaars binnen de gemeente.  
 

Heeft u uw Tielt-Win(g)keltbon al aangevraagd? 

 

 

 

 

 

 

  
 

Wie heeft recht op de bon?  
U moet op 1 december 2020 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of 
wachtregister én u moet voldoen aan één van volgende voorwaarden: 

• personen met verhoogde verzekeringstegemoetkoming 

• personen met leefloon of gelijkgestelde steun (equivalent of aanvullend leefloon) 

• personen met een handicap (minstens 7 punten voor FOD Sociale Zekerheid (attest toevoegen) 

• personen met een inkomensgarantie voor ouderen (attest pensioendienst toevoegen) 

• personen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 19 655,25 euro 
vermeerderd met 3 622,24 euro per persoon ten laste (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019) 

• personen met beschikking van toelaatbaarheid in het kader van een collectieve schuldenregeling of 
personen ten aanzien van wie een procedure van schuldbemiddeling (met consumentenkrediet) 
loopt (attest toelaatbaarheid toevoegen)  

Hoe aanvragen?  
Als je denkt recht te hebben op de Tielt-Win(g)keltbon, mag je dit aanvraagformulier tijdens de openingsuren 
bezorgen aan de sociale dienst of aan de onthaalmedewerker van het gemeentehuis (Kruisstraat 2, 3390 
Tielt-Winge). De maatschappelijk werker voert een onderzoek uit en nadien wordt u op de hoogte gebracht 
van het resultaat. Wanneer u recht hebt op de bon, mag u deze komen ophalen op het gemeentehuis.  

Belangrijk! 
De waardebonnen hebben elk een unieke identificatiecode en kunnen uiterlijk 30 november 2021 uitgegeven 
worden. De lijst van deelnemende handelaars en het integrale reglement is terug te vinden op de 
gemeentelijke website: www.tielt-winge.be/tielt-win(g)kelt 
 
Heb je vragen of bemerkingen? 
Neem contact op met de sociale dienst op het nummer 016 63 40 08 en we helpen je graag verder.  
 
 

V.U.: Rudi Beeken, p/a Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge 

 

http://www.tielt-winge.be/tielt-win(g)kelt

