Deze regeling is voor mensen die al meer dan 6 maanden een
indicatie voor langdurige zorg (Wlz/AWBZ-indicatie) of een Wmomaatwerkvoorziening en/of hun eigen risico helemaal opmaken
in 2015. Komt u in aanmerking voor één tegemoetkoming dan
ontvangt u € 75,- per jaar. Komt u in aanmerking voor beide
tegemoetkomingen dan ontvangt u € 150,- per jaar.

ROGplus
Bezoekadres: Uiverlaan 20-B Maassluis
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E info@rogplus.nl
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Openingstijden
Maandag t/m donderdag:
8:30 tot 12:00 uur
en 13.00 tot 16.00 uur
Vrijdag: 8:30 tot 12:00 uur

Tegemoetkoming
meerkosten 2015
Heeft u hoge zorgkosten maar een laag
inkomen? Vraag dan deze financiële
tegemoetkoming vóór 1 juni 2016 aan.  
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EN/OF

TEGEMOETKOMING 1:
LANGDURIGE INDICATIE = € 75,00
• U heeft meer dan 6 maanden
een indicatie voor een Wmomaatwerkvoorziening zoals een
rolstoel of hulp bij het huishouden
én uw gezamenlijk inkomen ligt
beneden de inkomensgrens1 óf
• U heeft meer dan 6 maanden
een indicatie voor  langdurige
zorg (Wlz/AWBZ-indicatie) zoals
verzorging en/of verpleging én uw
gezamenlijk inkomen ligt beneden
de inkomensgrens1.
U stuurt met de aanvraag mee:
• Een kopie van uw legitimatie.
• Afschrift van de bank met persoonsgegevens en IBAN-rekeningnummer. De financiële gegevens
mag u onzichtbaar maken.
• Uw inkomensverklaring 2013
van de Belastingdienst.
• Uw Wlz/AWBZ-indicatie

1 Het bruto jaarinkomen over 2013 van u en uw eventuele partner.
Dit staat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst.
2 U woont met één of meerdere volwassenen.
Tenminste één is jonger dan 65 of allen zijn ouder dan 65.

Tegemoetkoming(en) aanvragen?
Vraagt u één tegemoetkoming aan? Vul dan het aanvraagformulier
Langdurige indicatie óf Eigen risico in. Vraagt u beide
tegemoetkomingen aan? Vul dan beide aanvraagformulieren in.
De aanvraagformulieren staan op de website en zijn af te halen en op
te vragen bij ROGplus en een van de wijkteams in uw gemeente..

TEGEMOETKOMING 2:
EIGEN RISICO = € 75,00
• U verbruikt het volledige eigen
risico van uw ziektekosten
verzekering in 2015 én uw
gezamenlijk inkomen ligt beneden
de inkomensgrens1.
Aanvullende info: Zodra u een over
zicht van uw zorgverzekering hebt
ontvangen over het verbruikte eigen
risico kunt u de tegemoetkoming
aanvragen.
U stuurt met de aanvraag mee:
• Een kopie van uw legitimatie.
• Afschrift van de bank met persoonsgegevens en IBAN-rekeningnummer. De financiële gegevens
mag u onzichtbaar  maken.
• Uw inkomensverklaring 2013
van de Belastingdienst.
• Bewijs van uw zorgverzekering
dat uw eigen risico is betaald.

Wilt u hulp bij de aanvraag?
Ga dan naar het spreekuur van de Formulierenbrigade in uw
gemeente. Bel naar de gemeente of kijk op de website van de
gemeente voor de tijden/plekken waar de brigade spreekuur heeft.

