
Heb je nog geen NoordwijkPas, dan is het een nieuwe aanvraag.

       Nieuwe aanvraag

Als je een NoordwijkPas hebt en nog steeds voor dezelfde persoon zorgt,
dan kun je je aanvraag verlengen. Vul hier je pasnummer in. 

       Verlengen pas

Mijn pasnummer

1. Persoonsgegevens zorgontvanger    De heer Mevrouw

Voornaam / -letter(s)*

Achternaam / tussenvoegsel(s)*

Geboortedatum*

Straatnaam / huisnummer*

Indien je huisnummer een huisletter en/of toevoeging bevat, kun je dit invullen achter je huisnummer.

Postcode / woonplaats*

Telefoon*

E-mail

2. Persoonsgegevens mantelzorger    De heer Mevrouw

Voornaam / -letter(s)*

Achternaam / tussenvoegsel(s)*

Geboortedatum*

Straatnaam / huisnummer*

Indien je huisnummer een huisletter en/of toevoeging bevat, kun je dit invullen achter je huisnummer.

Postcode / woonplaats*

Telefoon*

E-mail

Invulinstructie: *verplicht in te vullen 

Aanvraagformulier
Mantelzorgwaardering 2022

noordwijkpas.nl

Eenhartelijkbedankje!



3. Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning van Welzijn Noordwijk biedt informatie en advies en ondersteunt
mantelzorgers zowel met persoonlijke gesprekken als met bijeenkomsten. Om je nog beter van 
dienst te kunnen zijn, verzoeken wij je de volgende vragen over je mantelzorgsituatie te
beantwoorden:

a. Wat is de relatie van de mantelzorger tot de zorgontvanger? (bijvoorbeeld partner, kind, vriend)

b. Waaruit bestaan je mantelzorgtaken?

c. Wat is het ziektebeeld van degene die de mantelzorg ontvangt?

4. Verklaring en toestemming*

Hierbij verklaren wij dat bovengenoemde mantelzorger acht uur per week gedurende een
periode van ten minste drie maanden zorg verleent aan bovengenoemde zorgvrager.
Hierbij geven bovengenoemde mantelzorger en zorgontvanger toestemming om hun
persoonsgegevens te verwerken in het registratiesysteem KeDo van Welzijn Noordwijk en
CityID van Groupcard B.V. De gegevens worden alleen gebruikt voor werkdoeleinden van
Welzijn Noordwijk en voor de verwerking van de NoordwijkPas. Voor meer informatie over de 
registratie van je gegevens verwijzen we je naar het privacyreglement op de volgende websites: 
welzijnnoordwijk.nl en noordwijkpas.nl.

Aldus naar waarheid ingevuld:

Plaats

Datum

Handtekening zorgontvanger     Handtekening mantelzorger

Retouradres Welzijn Noordwijk
Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk | T 071–711 43 34 | mantelzorg@welzijnnoordwijk.nl

Inschrijfperiode: 1 april tot en met 31 december 2022. Aanvragen die na de inschrijfperiode
worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Invulinstructie: *verplicht in te vullen 

Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2022
Eenhartelijkbedankje!
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