Aanvraagformulier – Particulieren Vakantiesuppletiefonds
tegemoetkoming meerkosten vakantie
Juli 2017
Het compleet ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen moet minimaal twee maanden
voor de geplande vertrekdatum binnen zijn bij LSBS, Postbus 200, 6710 BE EDE of
lsbs@lsbs.nl. Als uw aanvraag later wordt ontvangen, wordt deze afgewezen. De fondsen
achten zich dan namelijk onvoldoende vrij om op uw aanvraag te beslissen. Telefonische
info: 0318-767010
*) doorhalen of deleten wat niet van toepassing is

A.

Persoonlijke gegevens

De heer/mevrouw*

Voorletters en achternaam:
Adres:
Postcode & Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mail:
Geboortedatum:
Bent u alleenstaand? Ja/nee*
Heeft u een inwonende partner? Ja/nee*
Heeft u inwonende kind(eren)? Ja/nee* Zo ja, hoeveel en welke leeftijden?
Heeft u eerder een bijdrage vanuit het vakantiesuppletiefonds ontvangen? Ja/nee*

B.

Oogheelkundige gegevens

Bent u volledig blind? Ja/nee*
Zo ja, dan een verklaring van uw huisarts bijvoegen.
Bent u slechtziend? Ja/nee*
Zo ja, graag een oogheelkundige verklaring van een oogarts bijvoegen, waarin de
volgende gegevens zijn opgenomen: gezichtsscherpte beide ogen, gezichtsvelden en de
diagnose. Bij een beperkt gezichtsveld graag de gezichtsveldonderzoeken meesturen.
Het is mogelijk dat u recent (minder dan 5 jaar geleden) al eens eerder een aanvraag heeft ingediend
en uw visus daarna niet verbeterd is. In dat geval hoeft u mogelijk uw gegevens niet opnieuw bij te
voegen. U dient hierover eerst telefonisch of per mail contact met ons op te nemen.

De LSBS heeft bevestigd dat zij beschikt over de juiste oogheelkundige gegevens.

C.

Financiële gegevens

Een kopie van uw bankafschrift, loonstrook of uitkeringsspecificatie bijvoegen.
IBAN/bankrekeningnummer: NL..
Totaal (gezamenlijk) netto inkomen per maand (zonder inhoudingen): €
Totale (gezamenlijke) spaartegoeden (op aparte rekening en/of betaalrekening): €

D.

Vakantie

Een kopie van uw reserveringsbewijs, reisbeschrijving, reisfolder of link naar website
bijvoegen.
Bestemming:
Beoogde vertrekdatum:
Beoogde terugreisdatum:
Naam reisorganisator:
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Heeft u eigen begeleiding? Ja/nee*
Prijs (per persoon): €
Welk bedrag vraagt u aan: €

Toelichting: Beleid is voor binnenlandse reizen maximaal € 250 en voor buitenlandse reizen
maximaal € 300. Indien het aangevraagde bedrag afwijkt van bovenstaand beleid, uitgebreide
toelichting vereist. Dat kan ook in een apart document en/of email.

Heeft u dit kalenderjaar ook bij een ander fonds een aanvraag voor een vakantie
ingediend? Ja/nee*
Zo ja, bij welk(e) fonds(en)?:
Heeft u in het verleden een tegemoetkoming ontvangen voor uw vakantie van een ander
fonds? Ja/nee*
Zo ja, van welk(e) fonds(en)?:
E.
Betaling (indien een toezegging volgt) – Maak uw keuze
Indien (en voor zover) het bestuur aan u een toezegging gaat doen zijn er twee opties:
Optie 1: De LSBS betaalt rechtstreeks aan de reisorganisatie.
IBAN/bankrekeningnummer reisorganisatie:
Lid-/factuurnummer:
Optie 2: U stuurt betalingsbewijzen op (kopie bankafschrift, kassabon, e.d.) waaruit blijkt
dat de volledige reissom is betaald. Daarna stort de LSBS maximaal het toegezegde
bedrag op uw IBAN/bankrekeningnummer.
Ik kies: Optie 1/Optie 2*
F.

Ondertekenen en verzenden

Ik verklaar hierbij dat het bovenstaande naar waarheid is ingevuld en geef de LSBS
toestemming de verstrekte gegevens (digitaal) te verwerken op een wijze die het bestuur in
staat stelt de aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen.
Plaats:
Datum:
Handtekening aanvra(a)g(st)er:
Let op: uw aanvraag moet minimaal twee maanden voor de geplande vertrekdatum in het
bezit zijn van:
LSBS t.a.v. Vakantiesuppletiefonds
Postbus 200
6710 BE EDE
Ter herinnering - Meesturen:
1. Verklaring huisarts of oogheelkundige verklaring
2. Kopie bankafschrift, loonstrook of uitkeringsspecificatie
3. (Kopie) reserveringsbewijs, reisbeschrijving, reisfolder of link naar website
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