
Aanvraagformulier Toeslag Corona

Heeft u thuis vervangende en/of extra zorg nodig als gevolg van de coronacrisis? Dan heeft u recht op vergoeding van
deze zorg. U mag voor deze zorg professionele en niet-professionele zorgverleners inzetten. Levert uw zorgverlener
nog wel zorg, maar op een andere manier dan u gewend bent? Dan mag u deze kosten niet opnemen in
onderstaand overzicht.
De aangevraagde toeslag geldt tot 1 juni 2020. Verlenging van deze termijn is mogelijk als de
Rijksoverheid verlenging van de pgb maatregelen aankondigt.

Uw gegevens

Naam budgethouder:

Relatienummer:
Ingangsdatum extra zorg:

Vervangende of extra zorg
Uur TotaalBenodigdeNieuwe Professionele  Type zorg*Naam zorgverlener tarief***zorg per week**zorgverlener zorg

Ja      Nee Ja      Nee uur x € = €
uur x € = €Ja      Nee Ja      Nee

uur x € = €Ja      Nee Ja      Nee

uur x € = €Ja      Nee Ja      Nee
Ja      Nee uur x € = €Ja      Nee

uur x € = €Ja      Nee Ja      Nee

uur x € = €Ja      Nee Ja      Nee

uur x € = €Ja      Nee Ja      Nee

uur x € = €Ja      Nee Ja      Nee

uur x € = €Ja      Nee Ja      Nee

Totaal per week nodig €
* Geef hier aan of het om persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, dagbesteding of huishoudelijke hulp gaat.
** Let op: een informele zorgverlener mag maximaal 40 uur per week werken.
*** Voor professionele zorgverleners geldt een maximum tarief van €63,- per uur of €58,- per dagdeel. Voor niet-professionele zorgverleners geldt een maximum tarief van €20,- per uur.

Wat is de reden van de extra en/ of vervangende zorg?
Waarom is deze zorg extra nodig als gevolg van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen?

Het gaat om extra zorg Het gaat om vervangende zorg

Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld.

Naam budgethouder, gewaarborgde hulp óf wettelijk vertegenwoordiger:

Datum: Handtekening:
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