
Aanvraagformulier 
tegemoetkoming kosten 
medisch afval 2022

U kunt in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming als u door een langdurige ziekte of handicap veel medisch afval weggooit 
in de zorgcontainer aan huis of in de ondergrondse verzamelcontainer. Leest u voor het invullen van dit aanvraagformulier eerst 
zorgvuldig de folder door.

Verantwoording
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij (opnieuw) een bewijs nodig waaruit blijkt dat u inderdaad materiaal gebruikt 
dat valt onder ‘medisch afval’. Jaarlijks wordt de regeling tegemoetkoming kosten medisch afval vastgesteld door het college. 
Voor de uitbetaling van de tegemoetkoming wordt er gemeenschapsgeld gereserveerd. Daardoor is het noodzakelijk dat u elk jaar 
opnieuw een bewijs moet toevoegen aan uw aanvraag. De gemeente Hengelo moet zich verantwoorden voor deze uitgaven. Wij 
snappen dat u dit als vervelend ervaart. Maar het is wel noodzakelijk om deze regeling goed uit te voeren.

Dit kunt u op twee manieren aantonen
•  U haalt uw materiaal bij een Hengelose apotheek. In dat geval vraagt u of de apotheek een verklaring of bon af wil geven bij het 

aanvraagformulier. Daarop staat welke materialen u gebruikt.
 Vanwege uw privacy vragen wij u om de bon niet op het aanvraagformulier te plakken.
•  U haalt uw materiaal ergens anders, bijvoorbeeld via internet. In dat geval voegt u een aankoop- of pakbon bij het aanvraag-
 formulier, met daarop vermeld uw naam en de aangeschafte materialen.

Gegevens aanvrager
Naam: Voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:  man    vrouw

Burgerservicenummer: IBAN nummer:

Hebt u eerder een tege-
moetkoming ontvangen?

 ja    nee

Datum aanvraag:

Handtekening aanvrager:

Terugsturen
Voor het terugsturen van uw aanvraag en bewijsmateriaal gebruikt u de antwoordenvelop. Hebt u geen antwoordenvelop? Dan zet 
u op uw envelop: STRIKT VERTROUWELIJK, NIET OPENEN, Gemeente Hengelo, SBO – Team Stad en Regie, de heer F. Talsma, 
Antwoordnummer 168, 7550 AA  Hengelo.

UW AANVRAAG MOET UITERLIJK 15 DECEMBER 2022 BINNEN ZIJN BIJ DE GEMEENTE HENGELO.

Vragen? 
Bel de gemeente Hengelo: 14 074 of mail naar afval@hengelo.nl



DEZE ZIJDE WORDT INGEVULD DOOR DE GEMEENTE HENGELO

Toetsen aanvraag

Bijzonderheden:

Datum akkoord: Handtekening akkoord:

www.hengelo.nl


