FORMULIER AANMELDING LOGEERHUIS
In verband met de wetgeving rond privacy en datalekken willen wij u verzoeken dit ingevulde formulier en de bijlagen te
printen/kopiëren en via de post te sturen naar: SIG Bestuursbureau, t.a.v. Medewerker Aanmelden & Wachtlijstbeheer, Postbus 101,
1940 AC Beverwijk.
In verband met de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) moeten wij u vragen of u akkoord gaat dat wij deze gegevens
van u opslaan. Graag uw handtekening plaatsen op de laatste pagina van het aanmeldformulier.
Bijlage: Informatiebulletin “Hoe gaan we bij de SIG om met uw gegevens?”
_________________________________________________________________________________________________________________

Datum aanmelding
PERSONALIA
Geboortenaam/voorvoegsel
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit

( )M

( )V

ADRESGEGEVENS
Straatnaam/huisnummer
Postcode/Woonplaats
Soort adres
(ouders/woonlocatie/anders)
INDICATIE
Is er een
indicatie/beschikking
Indien ja, welke
indicatie/beschikking
Indien ja, geldigheidsdatum
(tot dag/maand/jaar)
Indien ja, onder welke wet

( ) ja ( ) nee

Indien ja, welke
financieringsvorm

(
(
(
(

( ) WLZ
) ZIN
) PGB
) VPT
) MPT

( ) WMO

( ) JW
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Kunt u aangeven wat uw
zorgvraag is?
Logeren weekend

( ) ja ( ) nee

Logeren doordeweeks

( ) ja ( ) nee

Deeltijd wonen (ma t/m vr)

( ) ja ( ) nee

Dagopvang

( ) ja ( ) nee

Anders, nl.:

Opmerking en/of toelichting
op de zorgvraag

Kunt u aangeven wat de
reden is van uw zorgvraag?
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Er is een verschil in wettelijke vertegenwoordiging bij kinderen/jongeren of bij volwassenen. Graag
alleen het blok van wettelijke vertegenwoordiger invullen wat van toepassing is, namelijk het blok
voor een kind/jongere ≤ 18 jaar of het blok voor een volwassene:
WETTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER
KIND/JONGEREN ≤ 18 jaar
Van toepassing ja/nee?
Indien ja, wettelijke
vertegenwoordiging ligt bij:

( ) Ouders
( ) Voogd
( ) Anders, nl: _______________________________________
Opm. 1) kruis aan wat van toepassing is; dit kan meer dan 1 zijn
Opm. 2) volledige contactgegevens invullen bij 1e Contactpersoon
Opm. 3) indien wettelijke status van het kind bij voogd of een ander ligt dient de status
aangetoond te worden aan de hand van kopie wettelijke status; kopie meesturen bij deze
aanmelding.

WETTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER
VOLWASSENE
Van toepassing ja/nee?
Indien ja, wettelijke
vertegenwoordiging ligt bij:

( ) Curator
( ) Mentor
( ) Bewindvoerder
Opm. 1) kruis aan wat van toepassing is; dit kan meer dan 1 zijn
Opm. 2) volledige contactgegevens invullen bij 1e Contactpersoon
en bij 2e Contactpersoon indien sprake is van 2 wettelijk vertegenwoordigers.
Opm. 3) de aard van de wettelijke vertegenwoordiging aantonen aan de hand van kopie
wettelijke maatregel; kopie meesturen bij deze aanmelding.

Anders, namelijk
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AANMELDER
Achternaam/voorvoegsels
Voornaam/initialen
Geslacht
Relatie tot cliënt
Straatnaam/huisnummer
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Mobiel telefoon
E-mail
1e Contactpersoon
Achternaam/voorvoegsel
Voornaam/initialen
Geslacht
Relatie tot cliënt
Straatnaam/huisnummer
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Mobiel telefoon
E-mail

( ) de heer

( ) mevrouw

= Wettelijke vertegenwoordiger

( ) de heer

( ) mevrouw

( ) de heer

( ) mevrouw

2e Contactpersoon
Achternaam/voorvoegsel
Voornaam/initialen
Geslacht
Relatie tot cliënt
Straatnaam/huisnummer
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Mobiel telefoon
E-mail
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Graag kopie van de volgende
gegevens en/of documenten
meesturen:
- medische rapporten
- psychische/psychologische rapporten
- verslagen/rapporten van school/dagbesteding en eventuele woonbegeleiding
(behandelplannen/begeleidingsplannen)
- wettelijke status/maatregel (m.b.t. aard van de wettelijke vertegenwoordiging)
- indicatie besluit
- andere relevante informatie

Opmerking en/of toelichting
en/of overzicht extra
meegestuurde bijlage(n)

Als de aanmelding niet compleet is ingevuld en/of bijlagen ontbreken, dan kunnen we deze helaas
niet in behandeling nemen.
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Ik ga akkoord dat de SIG mijn gegevens digitaal opslaat:

Handtekening Aanmelder

: _____________________________________

Handtekening 1e contactpersoon

: _____________________________________

(1e contactpersoon is wettelijk vertegenwoordiger van cliënt)

Handtekening 2e contactpersoon

: _____________________________________

Handtekening 3e contactpersoon

: _____________________________________

