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Dit attest gaat over de deelname aan:

E een jeugdbewegingskamp of sportkamp"

tr speelpleinwerking

tr een schooluitstap
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Stempel organisatie
(als je geen stempel hebt:
Naam en telnr. verantwoordelijke)
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Voomaam en naam deelnemen

Rijksregistemummen

Periode van deelname:

Aantal dagen:

Betaald bedrag:

Datum: *,ït ..í.. t *{l

Handtekening verantwoordeliike
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TERUGBETALING JEUGDACTIVITEITEN
Plak hier je kleefzegel, anders kunnen wij de terugbetaling niet in orde brengen.

Kleefzegel

'Neemt je kind deel aan een jeugdvakantie van Kriebels & Kuren? Dan werd je terugbetaling al venekend in de betaalde prijs. Je
hoeft dit formulier dus niet meer te laten inwllen en aan ons te bezorgen.

Voor de terugbetalingen voor kampen, speelpleinwerking, schooluitstappen en lidgeld van de jeugdbeweging vanaf 1l'112018 is er een

franchise van € 10 per kind per kalenderjaar. Deze franchise van € 10 geldt voor al deze terugbetalingen samen. Concreet betekent

dit dat de eerste € 10 niet uitbetaald wordt. Het is wel belangrijk dat je alle gemaaKe kosten indient om maximaal van de terugbetaling

te kunnen genieten. Neemt je kind deel aan een jeugdvakantie van Kriebels & Kuren? Dan werd de terugbetaling reeds venekend in

de betaalde prijs. Je hoeft dit formulier dus niet meer te laten invullen en aan ons te bezorgen.

Wist je dat je dit document eenvoudig zelf online kan terugvinden op Mijn OZ? Meld je aan op
i,tt1ag-aJssj!:ïlírqe en ga naar 'aanvragen'. Mijn OZ is jouw onlinekantoor waar je je ziekenfondszaken zelf
kan regelen, waar en wanneer je het zelf wilt. Je kan dit formulier overigens ook indienen via Mijn OZ. Je
scant het in en bezorgt het ons. Makkelijk toch? Of breng dit formulier volledig ingevuld binnen in je
plaatselijk OZ kantoor of stuur het op naar OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sínt-Andries Brugge.


