Milieu en afval
Aanvraagformulier tegemoetkoming in de kosten van de Afvalstoffenheffing op
grond van een medische indicatie
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Huishoudens, die als gevolg van een chronische ziekte of handicap van één of meerdere bewoners, extra afval
produceren kunnen in aanmerking komen voor tegemoetkoming in de kosten van de Afvalstoffenheffing.
Mensen met medische indicatie betalen boven op het reguliere jaarlijkse vastrecht voor de Afvalstoffenheffing
een vast bedrag extra (€ 21,20 – prijspeil 2019). Het bedrag is vergelijkbaar met het bedrag dat een
éénpersoonshuishouden gemiddeld aan ledigingen betaalt voor restafval, en vergelijkbaar met circa 4
ledigingen.
Indien u dit formulier invult en laat ondertekenen door de huisarts, specialist of zorgverlener (inclusief een
stempel van de organisatie waar hij/zij werkzaam is), geeft u aan dat als gevolg van een medische indicatie veel
extra afval moet aanbieden.
Bij inwilliging van uw verzoek wordt het feit dat u een medische indicatie heeft verder verwerkt ten behoeve van
de belastinginning.
S.v.p. opsturen naar: Gemeente Voorst, t.a.v. Monique Loeters, Postbus 9000, 7390 HA Twello.
Datum:
Gegevens van de aanvrager:
Voorletters
:

Achternaam

:

Geslacht

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Man / vrouw

1) Voor het inleveren van restafval gebruik ik:
een grijze container
 ga naar vraag 2
de Voorster Afvalzak
 ga naar vraag 3
2) Ik wil:
de ledigingen van mijn eerste container gratis, ik heb geen tweede container nodig
de ledigingen van mijn eerste container gratis, ik wil wel gratis een tweede container, de ledigingen van de
tweede container moet ik wel betalen
3) Ik wil voor gratis afvalzakken in aanmerking komen, ik ontvang graag:
1 set van 25 stuks Voorster Afvalzakken van 12,5 l
1 set van 25 stuks Voorster Afvalzakken van 25 l
1 set van 25 stuks Voorster Afvalzakken van 50 l
Als u zakken nodig heeft, kunt u bellen (Receptie 0571-279911). Of wij sturen de zakken naar u toe of u kunt
naar het gemeentehuis komen en de zakken meekrijgen bij de balie. U kunt meerdere keren per jaar zakken
komen halen. Het maximale volume per keer is 1.250 liter. Een combinatie van sets is mogelijk.
De medische indicatie op grond waarvan aanzienlijk meer afval vrijkomt:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Voor akkoord, arts/specialist/zorgverlener:
Naam
:
Organisatie / stempel

:

Handtekening

:

