Aanvraag tussenkomst Buzzy Pazz voor gezinnen met 3 of meer
kinderen ten laste
Datum: 2019 – versie 1

Het gemeentebestuur van Middelkerke heeft beslist om een bijkomende financiële tussenkomst
van 25 % toe te kennen in de kosten van een abonnement aangekocht bij De Lijn, aan
schoolgaande kinderen uit gezinnen van 3 kinderen of meer ten laste.

de gebruiker van het abonnement (Buzzy Pazz):
Naam:……………………………………………………….Voornaam: .....................................................
Geboortedatum:.....................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ..................................................................................................................................
Ibannummer (voor de uitbetaling van de tussenkomst): BE ......................................................................
Naam van de rekeninghouder: .............................................................................................................
Naam onderwijsinrichting: .....................................................................................................................
Bedrag abonnement: € ..........................................................................................................................
!! Bij dit aanvraagformulier moeten volgende documenten gevoegd worden:
- een kopie van het abonnement
- het betalingsbewijs
- een attest van de kinderbijslagkas waaruit blijkt dat er 3 of meer kinderen ten laste zijn
De aanvraag moet worden ingediend ten laatste op 31 augustus van het schooljaar waarop de
aanvraag betrekking heeft. De toelage wordt uitbetaald na goedkeuring door het schepencollege.
Het ingevulde formulier met de nodige bewijsstukken moet opgestuurd worden naar het college
van burgemeester en schepenen, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke of afgegeven worden in
het MAC - afdeling ruimte en facility - Spermaliestraat 1 - 8430 Middelkerke.
Ondergetekende verklaart hierbij dat bovenstaande gegevens correct en volledig zijn.
Datum:………………………………………………..Handtekening: ......................................................
(handtekening van vader of moeder of voogd indien jonger dan 18 jaar)
Voorwaarden zie ommezijde !

Voorwaarden:
- jonger dan 25 jaar zijn bij het begin van het schooljaar
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
- behoren tot een gezin met 3 of meer kinderen ten laste
- een abonnement hebben aangekocht bij De Lijn
- voltijds of deeltijds onderwijs volgen en/of gebonden zijn door een leerovereenkomst (indien het
basisonderwijs betreft, moet dit gevolgd worden in een erkende onderwijsinrichting gelegen op het
grondgebied van de gemeente Middelkerke)

(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens en die van je kind(eren) met respect voor je privacy. We volgen
hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de
Belgische privacywet. De gegevens die via dit formulier verzameld worden, dienen voor de aanleg en het beheer van je
aanvraag tot tussenkomst in Buzzy Pazz. We maken je gegevens en die van je kind(eren) niet bekend aan derden, tenzij
we je toestemming hebben of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke
gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Als je je toestemming hebt gegeven, dan heb je
steeds het recht om je toestemming in te trekken. Ben je het niet eens met de manier waarop wij je gegevens verwerken,
kun je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Lees de privacy policy
op www.Middelkerke.be voor meer informatie.

Meer informatie?
Sofie Feys - mobiliteit - Gemeentebestuur Middelkerke - Spermaliestraat 1 - 8430 Middelkerke
mobiliteit@middelkerke.be - 059 31 30 16

