
 

 

I.s.m. gemeente Koksijde  

 

  Aanvraagformulier onderwijscheques Koksijde 

Schooljaar 2019- 2020 

Aanvraag onderwijscheques voor: (kruis aan) 

 

0  kleuter onderwijs (4 per kind)    Aantal kinderen: …………………  

0  lagere school (6 per kind)    Aantal kinderen: ………………… 

0  secundair onderwijs (8 per kind)  Aantal kinderen: ………………… 

 

Persoonlijke gegevens kind(eren) waarvoor de cheques worden aangevraagd 

Kind  -  school -  leerjaar   

Kind  -  school -  leerjaar  …  

Kind  -  school -  leerjaar  …… ………………  

Kind  -  school -  leerjaar  ………………………………………………………………………………………………………  

Adres ……… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gegevens inwonende gezinsleden 

 Vader Moeder 

Naam   

Rijksregisternummer   

adres   

telefoonnummer   

mailadres   

 

Naam broer(s)/zus(sen)    ……………………………………………………………………………………… 

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

 

Andere gezinsleden   ………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer     …………………………………………………………………………………………………… 
 

Mail        …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



Financiële gegevens 

 

Ik verklaar aanspraak te maken op een tussenkomst omwille van één van volgende redenen (*): 

 

0  Ik heb recht op verhoogde tegemoetkoming (vroegere Omnio-statuut) 

Toe te voegen bewijsstuk: geldig attest van het ziekenfonds 

 

of 

 

0 Ik ben in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling 

Toe te voegen bewijsstuk: 

    * verklaring van het OCMW 

    * kopie vonnis arbeidsrechtbank m.b.t. de collectieve  

      schuldenregeling 

 

of 

 

0 Ik ben alleenstaande met een inkomen lager dan € 1.000,00 

Toe te voegen bewijsstukken: 

    * recente loonfiche, attest vervangingsinkomen, … 

    * kopie huurcontract of rekeninguittreksel als bewijs betaling huur 

of 

 

0 Ik ben samenwonende met een gezinsinkomen lager dan € 2.101,00 

Toe te voegen bewijsstukken: 

    * recente loonfiche, attest vervangingsinkomen, … 

    * kopie huurcontract of rekeninguittreksel als bewijs betaling huur 

 

of 

 

0 Ik beschik over een attest OCMW Koksijde, waaruit blijkt dat mijn aanvraag gerechtvaardigd is 

Toe te voegen bewijsstukken: 

    * geldig attest OCMW 

Ondertekening aanvraag  

Ik ben ervan op de hoogte dat deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van het 

Sociaal Huis Koksijde.  

Ik verklaar op de hoogte te zijn dan het Sociaal Huis mijn verklaringen zal controleren en indien 

nodig gegevens zal opvragen conform de bepalingen vastgelegd door het toezichtscomité en de 

privacy commissie.  

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld werden.  

Datum:          Handtekening:  

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Administratief luik voor het Sociaal Huis: 

datum goedkeuring aanvraag       ….. / ….. / ….. 

 

datum controle aanvraag studietoelage      ….. / ….. / ….. 

 

datum overhandiging onderwijscheques      ….. / ….. / …..  


