
 Deel 1 

  www.witgelekruis.be 

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw T. 016-31 95 50 IBAN BE47 2300 4449 9980 – GEBABEBB 

Staatsbaan 4 a F. 016-31 95 69 Ondernemingsnummer: 0458.516.129 
3210 Lubbeek zorgcentrale@wgkvlb.be 

  September 2015 

Aansluitingsformulier zorgcentrale 

Datum intakegesprek / datum doorsturen aansluitingsformulier mail-post:………..………..……..…….….….………….…… 

E-mailadres – telefoon contactpersoon: ……………………………………………………………….………………………..……… 

Intaker: ................................................................................... 

Afdelingsgegevens: ............................................................. 

1. Gebruiker 

ID-code: ……………………………………………..……… Dossiernummer: ……………………………………………….. 

Titel: ☐ Mijnheer ☐ Mevrouw (karakteristieken: geslacht) 

Naam + voornaam: ………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………..……………..…….……………….…………………………… 

Telefoon: ……………………………………………..……… GSM: ………………………………………………..………..…… 

Geboortedatum:  ………..…………………………….…… Rijksregisternummer: …………………………………….…… 

CM-lid: ☐ Ja ☐ Neen 

(Gegevens mutualiteit of klevertje) 

Code en naam van mutualiteit: …………….……..… 

Code gerechtigde: ……………………….….…...…… 

Origine en taal: ☐ Belg ☐ niet Belg (karakteristieken: origine) 

☐Nl   ☐Fr   ☐Eng   ☐andere 

Gezinssituatie (karakteristieken: status) 

☐ Alleenwonend 

☐ Samenwonend ☐ partner ☐ zoon ☐ dochter ☐ anderen: ………………….…… 

Aandachtspunten m.b.t. samenwonende: 

……………..……………………….…….…………………………………………….………………………

Kleef hier vignet van patiënt 



 

2. Nuttige informatie m.b.t. de woonst 

Soort woonst (karakteristieken: woning (locatie)) 

Privé woning ☐ huis Assistentiewoning ☐ mutualiteit 

  ☐ appartement  ☐ OCMW 

     ☐ commercieel / privé 

Is de woning gemakkelijk te vinden? (sleutelwoord 3) Zo neen, vul hieronder wegomschrijving in: 

…………………..………..……………………………………………………………………..…….………………………………..………… 

Opmerkingen m.b.t. de veiligheid (vb. gladde vloer, steile trap,…) (sleutelwoord 3) 

…………………..………..……………………………………………………………………..…….………………………………..………… 

Huisdieren (sleutelwoord 3) 

☐ Ja Welke huisdieren? …………………..………..…………………………………………………..………..……… 

☐ Neen 

KeySafe reeds aanwezig (of gelijkwaardig alternatief bv. Toegang via code klavier garage) 

☐ Ja Welk merk of type? …………………..………..…………………………………………………..………..……… 

Wenst u één te bestellen?  ☐ neen ☐ ja via ☐ ter plaatse achtergelaten door intaker 

☐ Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant 

☐ Sint-Michielsbond (SMB) 

☐ thuiszorgwinkel Vivantia Leuven 

Kostprijs KeySafe, sleutelkastje klein model +/- 60 euro, groot model +/- 110 euro 

De installateur zal bij bestelling het sleutelkastje ophangen tijdens de installatie. Begrepen in de installatiekosten. 

Wie doet plaatsing? 

☐ Gebruiker: ………………………………………..………...…………………………………………….……………………………… 

☐ Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant ☐ thuiszorgwinkel Vivantia Leuven ☐ Sint-Michielsbond (SMB) 

Juiste locatie waar technieker KeySafe mag plaatsen (Bij inschakeling medewerkers Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant 
moet een Keysafe aanwezig zijn of een evenwaardig alternatief) : (sleutelwoord 2) 

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

Code KeySafe gekend? Min. 4 verschillende cijfers: 

 ☐ ja  Code: ………………………………………..………..……… 

☐ neen  Afspreken tijdens installatie + code doorgeven aan zorgcentrale (016/319550) 
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3. Installatie 

Installateur (sleutelwoord 3) 

☐ Thuiszorgwinkel Vivantia Leuven (pas@vivantia.be) ☐ Tunstall (helpdesk@tunstall.be) 

☐ Sint-Michielsbond (SMB) (thuiszorg.smb@cm.be) ☐ Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant (zorgcentrale@wgkvlb.be) 

☐     Adrescode (= nummer ID alarmcentrale WGK):   ……………….       

Stopcontact nabij telefoon (maximaal 1,50 meter tussen) - geen tussendeuren: 

 ☐ Ja ☐ Neen 

Vijfpuntstekker / UTP aanwezig? ☐ Ja ☐ Neen 

Telefoonaansluiting via ☐ Proximus ☐ Telenet 

 ☐ Caresse = apart Gsm-nummer met abonnement 

 ☐ Andere: …………………….…..…………….………… 

Plaats installatie: …………………………………....………...…………………………………………….……………………………… 
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Wat gaat u dat alles kosten? 

 

Eénmalige installatiekost van 50 euro aan installateur (Thuiszorgwinkel Vivantia Leuven of thuiszorgwinkel SMB) 

 

Huur apparatuur (met inbegrip van 1 sensor): Thuiszorgwinkel Vivantia Leuven of thuiszorgwinkel SMB 

CM lid:  € 15,00 

  met Verhoogde Tegemoetkoming: € 10,00 

Niet CM lid:  € 20,00 

  met Verhoogde Tegemoetkoming: € 15,00 

 

Meerkost bij aansluiting via Gsm-module – Caresse 

 Indien geen vaste telefoonlijn = meerprijs van 3 euro voor CM-lid Verhoogde Tegemoetkoming en 5 euro voor 

anderen. Hiervoor is de aanschaf van apart Gsm-nummer (geen toestel) met abonnement nodig. De SIM kaart dient 

aanwezig en geactiveerd te zijn de dag van de installatie. 

 

Kost 24 uur ondersteuning zorgcentrale Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant (servicekost) 

CM lid:  € 15,00 

Niet CM lid:  € 20,00 

Per extra geplaatste sensor verbonden met de zorgcentrale zal er € 5,00 (€ 3,00 CM leden met Verhoogde Tegemoetkoming) 

per maand worden gefactureerd, voor huur door Vivantia of thuiszorgwinkel SMB. 

 
 Aantal Aantal Aantal 

 P.A.S. (2de drukknop) ………  Gasdetector ………  Rookmelder ……… 

 Medicatiedispensor Pivotell: ………  CO-detector: ………  Temperatuursensor ……… 

 Bewegingsmelder Fast-PIR: ………  Deursensor: ………  PAS Caresse-Gsm-nr. …..… 

Plaatsing onder voorbehoud bij SMB voor volgende sensoren: 

 Dwaaldetectie = Bewegingsmelder Fast-PIR en Deursensor ………  Watermelder ……… 

 

Welke drukknop voor het personenalarm wenst u?     ☐  polsbandje   ☐ halsketting 

 

Kost per interventie (na een oproep door de gebruiker) door een medewerker van Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant 

☐ Indien in zorg: € 5,00  ☐ Indien niet in zorg: € 10,00 

  



 

 

Intakeformulier zorgcentrale  5 

4. Huidige gezondheid: 

Belangrijkste risico aanduiden (sleutelwoord 4) 

☐ Palliatief ☐ Psychiatrische patiënt 

☐ Therapieontrouw ☐ Valrisico 

☐ Epilepsie ☐ Diabetes 

☐ Verwardheid / dementie ☐ Chronische pijnpatiënt 

Zorggraad indien gekend (karakteristieken: zorggraad) 

☐ Niet gekend 

☐ Nomenclatuur ☐ Forfait A ☐ Forfait B ☐ Forfait C 

☐ Palliatief Nomenclatuur ☐ Palliatief Forfait A ☐ Palliatief Forfait B ☐ Palliatief Forfait C 

 

 

Motivatie 

☐ Sociale veiligheid ☐ Andere: ……………………..………………….………….…………….…..………..……… 

Symptomen (fysieke of psychische klachten) 

Gehoor (sleutelwoord 6 + karakteristieken: sensorische beperking) 

☐ goed ☐ hardhorig ☐ doof ☐ hoorapparaat 

Zicht (sleutelwoord 6 + karakteristieken: sensorische beperking) 

☐ goed ☐ slechtziend ☐ blind 

Spraak (sleutelwoord 6) 

☐ goed verstaanbaar ☐ minder verstaanbaar ☐ slecht verstaanbaar 

Mobiliteit (sleutelwoord 5 + karakteristieken: fysieke beperking) 

☐ stapt zelfstandig ☐ stapt met loophulp ☐ valt vaak 

☐ rolstoel gebonden ☐ bedlegerig 

Andere: (sleutelwoord 3) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...……………………………………………………………………………………………  
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5. Contactpersonen / mantelzorgers 

☐ 1. Naam:  ……………………………….….................................……… Relatie: …………………………….……........…… 

 Adres: ………………….………………………....………...……………………………..…………….……….………..……………… 

 Afstand in minuten tot oproepadres: …………………………………………………………………................................……… 

 Telefoon / GSM: ………………………….…..………...……………………………………………….……………………………… 

 E-mailadres: …………………..…………..…....…..……....…………………………………………….……………………………… 

Bereikbaarheid 
 .Maandag. .Dinsdag. .Woensdag. .Donderdag. .Vrijdag. .Zaterdag. .Zondag. 

.07.00  -  12.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.12.00  -  17.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.17.00  -  21.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.21.00  -  07.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.24 uur/24 uur. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ 2. Naam:  ……………………………….….................................……… Relatie: …………………………….……........…… 

 Adres: ………………….………………………....………...……………………………..…………….……….………..……………… 

 Afstand in minuten tot oproepadres: …………………………………………………………………................................……… 

 Telefoon / GSM: ………………………….…..………...……………………………………………….……………………………… 

 E-mailadres: …………………..…………..…....…..……....…………………………………………….……………………………… 

Bereikbaarheid 
 .Maandag. .Dinsdag. .Woensdag. .Donderdag. .Vrijdag. .Zaterdag. .Zondag. 

.07.00  -  12.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.12.00  -  17.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.17.00  -  21.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.21.00  -  07.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.24 uur/24 uur. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ 3. Naam: ……………………………….….................................……… Relatie: …………………………….……........…… 

 Adres: ………………….………………………....………...……………………………..…………….……….………..……………… 

 Afstand in minuten tot oproepadres: …………………………………………………………………................................……… 

 Telefoon / GSM: ………………………….…..………...……………………………………………….……………………………… 

 E-mailadres: …………………..…………..…....…..……....…………………………………………….……………………………… 

Bereikbaarheid 
 .Maandag. .Dinsdag. .Woensdag. .Donderdag. .Vrijdag. .Zaterdag. .Zondag. 

.07.00  -  12.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.12.00  -  17.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.17.00  -  21.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.21.00  -  07.00. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

.24 uur/24 uur. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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☐ Extra contactpersoon naast mantelzorger(s) voor vraag losstaand van zorg (bv. stroomonderbreking) 

 Naam: ……………………………….….................................……… Relatie: ……………………………………........…… 

 Adres: ………………….………………………....………...……………………………..…………….……….………..……………… 

 Afstand in minuten tot oproepadres: …………………………………………………………………................................……… 

 Telefoon / GSM: ………………………….…..………...……………………………………………….……………………………… 

 E-mailadres: …………………..…………..…....…..……....…………………………………………….……………………………… 

Professionele hulpverleners 

☐ Huisarts: ………………….…………….………....………...…………………………………………….……………………………… 

 Adres: ………………….…….…………………....………...……………………………..…………….……….………..……………… 

 Telefoon / GSM: …….………………………………………………………………………………………………………………….. 

 E-mailadres: …………………..…………..…....…..……....…………………………………………….……………………………… 

☐ Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw 

 Volgorde van oproepbaarheid:        ☐1   ☐2   ☐3   ☐4   ☐5 ……… 

Afdeling: …………………………………...………….…………………………………………....……………………………………. 

☐ Overige professionele hulpverleners: ………………….…………….…………..…………………….………………………… 

 Adres: ………………….………………………....………...…………………………………………….……………………………… 

 Telefoon / GSM: ………………………….…..………...……………………………………………….……………………………… 

 E-mailadres: …………………..…………..…....…..……....…………………………………………….……………………………… 

☐ Andere hulpverleners: …………………………….…..………...…………………………………….……………………………… 
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Voor installatie graag contact opnemen met: 
 

 

 

☐ Gebruiker: 

…………………..…………..…....…..…………….…....…………………………………………….……………………………… 

☐ Contactpersoon 1: 

……………………………………………………………………………………………………………................................……… 

☐ Contactpersoon 2: 

……………………………………………………………………………………………………………................................……… 

☐ Contactpersoon 3: 

……………………………………………………………………………………………………………................................……… 

☐ Contactpersoon voor vraag anders dan zorgvraag: 
……………………………………………………………………………………………………………................................……… 
 

 

6. Aanvraag 

☐ De plaatsing van het persoonlijk alarmtoestel (+) werd besproken met gebruiker. 

☐ Gebruiker gaat akkoord met de plaatsing van het persoonlijk alarm (+) toestel. 

☐ Gebruiker gaat akkoord met de opname van telefoongesprekken door Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant. 
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7. Algemene afspraken 

 Tijdens de installatie van de apparatuur door een technicus van thuiszorgwinkel Vivantia Leuven  of thuiszorgwinkel 

SMB wordt er verwacht dat een derde persoon aanwezig is indien de gebruiker dit zelf niet meer aankan (vb. 

mantelzorger, hulpverlener,…). 

 Na bekomen volledige aansluitingsdossier zal de intaker van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant de nodige 

gegevens doorgeven aan thuiszorgwinkel Vivantia Leuven  of thuiszorgwinkel SMB, om de installatie te kunnen 

plannen. 

De technicus komt binnen de 10 werkdagen hierna langs voor installatie indien de materialen geleverd zijn. 

 U ontvangt tijdens de installatie een gebruiksaanwijzing van de technieker om de apparatuur te gebruiken. 

 De apparatuur die u ontvangt, dient u ten alle tijden in het stopcontact te steken. 

 Indien er vragen zijn rond werking zorgcentrale, iets niet duidelijk is of u andere bekommernissen wil meedelen, 

kan je contact nemen met het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant via tel. 016/31 95 50 of mail 

zorgcentrale@wgkvlb.be. 

 Om de goede werking van de apparatuur te garanderen, vragen we dat uzelf of een mantelzorger maandelijks 

(overdag) een testoproep doet = druk op de rode knop met de zorgcentrale.  

8. Algemene voorwaarden gebruik zorgcentrale Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant 

 De gebruiker is verantwoordelijk voor: 

 Het verschaffen van correcte en volledige gegevens rond zijn risicosituatie voor het opmaken van het dossier 
voor de zorgcentrale. 

 Het onmiddellijk doorgeven van wijzigingen in deze gegevens. 

 Het doorgeven van een lijst van mantelzorgers die kunnen opgeroepen worden (document 
engagementsverklaring). Eventuele wijzigingen in deze lijst moeten onmiddellijk aan het 
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant worden doorgegeven via tel. 016/31 95 50 of mail zorgcentrale@wgkvlb.be. 

 Indien de gebruiker vragen heeft aangaande de werking van het toestel Connect+ of Lifeline Vi+, dan dient hij zich in 

eerste plaats te richten tot de verhuurder. Per toestel is een label aangebracht met telefoonnummer van de 

verhuurder. 

 Voor thuiszorgwinkel Vivantia Leuven is het tel. 016/20 84 83. 

 Telefoon thuiszorgwinkel SMB 02/244 29 00. 

 De gebruiker en zijn mantelzorgers kunnen het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant niet aansprakelijk stellen voor: 

 Het niet tijdig of afdoende reageren van de door de zorgcentrale in geval van nood opgeroepen mantelzorgers 
of instanties (professionele hulpdiensten). 

 De feitelijke kosten van de door de zorgcentrale ingezette personen of instanties (verplaatsingsonkosten, 
erelonen, onkostennota’s). 

 De schade aangebracht aan de woning van de gebruiker, indien de door de zorgcentrale ingezette personen die 
hulp gaan bieden, zich een toegang tot de woning moeten verschaffen of forceren. 

 De gebruiker verbindt zich ertoe, bij inschakelen van hulpverleners in het wachtsysteem van de zorgcentrale, 
om binnendeuren niet op slot te doen. Indien dit zich toch voordoet, kan de gebruiker of zijn contactpersonen, 
het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant niet aansprakelijk stellen voor gemaakte schade door de hulpverlener 
gemaakt om zich een toegang tot de woning te verschaffen na een alarmoproep. 

 Om een vlotte toegang tot de woning ten alle tijd te kunnen verzekeren, vragen we een sleutelkast te installeren 

met sleutels in voor toegang tot de woning (of evenwaardig alternatief), waarvan de code gekend is bij de 

zorgcentrale. De kosten en installatie van de sleutelkast zijn voor rekening van de gebruiker. 

 Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor het niet of gedeeltelijk 

functioneren van de apparatuur en/of telefoonverbinding, noch voor de daaruit voorvloeiende gevolgen. 

Zowel de huurder als de verhuurder staan in voor het regelmatig controleren van de werking van de toestellen en 

sensoren. Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant  kan niet in gebreke gesteld worden indien een oproep omwille van 

panne, plots defect of netwerk niet doorkomt. 

Tijdens weekenden en feestdagen kunnen thuiszorgwinkel Vivantia Leuven, thuiszorgwinkel SMB en Wit-Gele Kruis 

Vlaams-Brabant, niet in gebreke gesteld worden indien een defect van toestel niet direct kan verholpen worden. 

mailto:zorgcentrale@wgkvlb.be
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 Na vaststelling van het niet goed functioneren van de apparatuur, zal de verhuurder zo snel mogelijk zorgen voor 

herstelling of vervanging. De zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant zal de technische storing die door 

de zorgcentrale worden geregistreerd zo spoedig mogelijk doorsturen naar de verhuurder. 

 De gebruiker heeft de plicht om bij verhuizing minstens twee weken vooraf hiervan bericht te laten aan het 

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, zodat deze de nodige schikkingen kan treffen voor aanpassing van het 

gebruikersdossier in de zorgcentrale en indien nodig het her installeren van de apparatuur. 

De kosten hieraan verbonden worden gefactureerd aan de gebruiker. 

 De gebruiker zal aan de zorgcentrale alle gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn om de goede werking van deze 

dienst te garanderen. 

De gebruiker gaat akkoord met een huisbezoek van een intaker van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant. 

 Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, kan de overeenkomst eenzijdig stopzetten zonder enige verplichting tot 

schadevergoeding aan de gebruiker, wanneer hij van oordeel is dat de goede werking van het systeem niet meer 

gewaarborgd is of bij openstaande facturen ouder dan 3 maanden. Via een aangetekend schrijven zal u hiervan op 

de hoogte gebracht worden. 

 Telefoonkosten en stroomkosten zijn voor rekening van de gebruiker. 

 In het kader van interne kwaliteitscontrole en voor behandeling van klachten, worden alle gesprekken met 

gebruiker, mantelzorger en hulpverlener opgenomen vanuit de zorgcentrale en bewaard. 

Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant garandeert dat de inhoud van de gesprekken strikt vertrouwelijk wordt 

behandeld. 

De gebruiker     Namens het Wit-Gele Kruis 
 
 
 
Gelezen ter kennisname 
Handtekening     Handtekening 
 
 
 
 
  

…………………….……………...………….…… 

                                                                            

……………………...…………….………….…… 
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Begeleidende brief voor invullen van aansluitingsformulier Zorgcentrale 
 
Zoals afgesproken sturen/mailen wij u alle documenten door om te vervolledigen voor aansluiting aan onze 
Zorgcentrale. 
Thuiszorgwinkel Vivantia Leuven of de thuiszorgwinkel SMB van de Christelijke mutualiteiten installeren nadat ze van 
ons de aanvraag doorkrijgen. Daarom dienen volgende documenten vooraf in orde gebracht te worden. 
 
Aansluitingsformulier: 
 
Op het aansluitingsformulier is het belangrijk om in te vullen waar de telefoon zich bevindt  
(de hoofdaansluiting), is er een vrij stopcontact in omgeving en is men aangesloten bij Telenet®, Proximus®,...? Is het 
een aansluiting met apart Gsm-nummer? 
Welke drukknop: polsbandje of halsketting? 
Huidige gezondheid aanvullen? 
 
Contactpersonen: 
 
Contactpersonen = wie zal opgeroepen worden en in welke volgorde? Contactpersoon 1 zal eerst gecontacteerd 
worden bij nood enz. Bij het  Wit-Gele Kruis wordt eveneens de volgorde vermeld volgens oproepbaarheid. 
 
Na algemene voorwaarden: 
 
Ondertekenen voor akkoord achteraan. 
 
Domiciliëringen: 
 
Domiciliëring voor het WGK  
Domiciliering voor thuiszorgwinkel VIVANTIA- indien u aangesloten bent CM Leuven.  
Domiciliering voor CM Sint Michielsbond wordt u later bezorgd. 
U ontvangt maandelijks 2 facturen nl een voor 24u ondersteuning door WGK, een andere voor de huur van materiaal 
door de installateur nl. thuiszorgwinkel Vivantia (alle 6 maanden) of de thuiszorgwinkel SMB. 
  
 
Bij akkoord mag u alle ingevulde documenten opsturen naar onderstaand adres in Lubbeek  t.a.v.  Zorgcentrale of 
binnenbrengen op dit adres. Ook binnenbrengen in een lokale afdeling van Wit-Gele Kruis kan.  
De installateur (thuiszorgwinkel Vivantia Leuven of thuiszorgwinkel SMB) zal vervolgens telefonisch een 
installatiedatum laten weten… geef eventueel je voorkeurdagen voor deze installatie door op het 
aansluitingsformulier. 
We vragen dat een mantelzorger aanwezig is tijdens de installatie (uitleg werking en testen apparatuur). 
Bij vragen kan u dit steeds via mail of telefonisch. zorgcentrale@wgkvlb.be - 016/31 95 50 
Dank voor de medewerking. 

  

mailto:zorgcentrale@wgkvlb.be
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Schuldeiser naam : Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw 

Schuldeiser identificatie : BE68 ZZZ 0458 516 129 

Schuldeiser adres : Staatsbaan 4a 

Schuldeiser postcode en gemeente : 3210 Lubbeek 

Schuldeiser land : België 

MANDAAT SEPA EUROPESE DOMICILIERING - CORE 

MANDAATREFERTE |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

VOOR EEN  TERUGKERENDE /  EENMALIGE INVORDERING 

Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geeft u toestemming (A) aan Schuldeisernaam/Identificatie een opdracht te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren; en (B) aan uw bank om een bedrag van uw rekening te 
debiteren in overeenstemming met de opdracht van Schuldeiser naam/Identificatie. 

U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in uw 
overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum 
waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd. 

Ondergetekende, 

Naam van de Schuldenaar |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Straat en nummer |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Postcode en gemeente |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Land |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

IBAN-rekeningnummer |___|___|___|___| - |___|___|___|___| - |___|___|___|___| - |___|___|___|___| 

BIC-code |___|___|___|___|___|___|___|___| 

Nummer van het onderliggende contract |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Datum (dag/maand/jaar) Handtekening 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

Plaats 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Maak het u gemakkelijk! Kies voor een Sepa Europese Domiciliëring 

U betaalt al via domiciliëring? Een verstandige keuze. 

Uw facturen zijn nog niet gedomicilieerd? Aarzel niet. Minder administratie en uw betaling gebeurt altijd stipt op tijd. 

Zo vraagt u uw domiciliëring aan: 

Gelieve dit document in te vullen en terug te zenden naar Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw 

Staatsbaan 4a, 3210 Lubbeek 

Stelt u zich vragen omtrent uw zorgfacturen ? 

U kan terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van uw ziekenfonds. 

De maatschappelijk werker heeft veel ervaring in het omgaan met problemen rond ziekte, handicap ouderdom en de 

gevolgen ervan. Deze hulpverlening is gratis en toegankelijk voor iedereen. 

DOMICILIËRINGSVOORSTEL - Met een domiciliëring gebeurt de betaling automatisch. Zo voorkomt u heel gemakkelijk achterstallige betalingen en spaart u op bankkosten. 

Maandelijks ontvangt u de factuur met het bedrag dat van uw rekening wordt afgehouden (15 dagen na datum van aanmaak). 

  

Domiciliëring voor het Wit-Gele Kruis 
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De betaling van de gebruikerskost/plaatsing kan uitsluitend door middel van een 

domiciliëringsopdracht gebeuren. 

Gelieve daarom dit document te ondertekenen in het vakje ‘handtekening’ en 

volledig ingevuld te bewaren samen met de aanvraag tot het moment van de 

installatie door thuiszorgwinkel Vivantia Leuven. 

Deze domiciliëring wordt enkel gebruikt voor  aansluitingen regio Leuven, 

Hageland, Tienen, Haacht- Kortenberg. 

Voor de regio Halle-Vilvoorde wordt u een document voor domiciliëring bezorgd 

door thuiszorg CM Sint Michielsbond. 

Domiciliëring voor Vivantia 

[Geef een citaat uit het document 

of de samenvatting van een 

interessant punt op. Het tekstvak 

kan overal in het document 

worden neergezet. Ga naar het 

tabblad Hulpmiddelen voor 

tekenen als u de opmaak van het 

tekstvak voor het blikvangercitaat 

wilt wijzigen.] 


