
Spelregels waarderingsactie Helmond 2019 

Volwassen mantelzorgers  

 U kunt een cadeaubon aanvragen als u in 2019 minimaal 8 uur per week en/of langer 

dan 3 maanden mantelzorger bent voor iemand die in Helmond woont. Bent u 

mantelzorger voor iemand in een andere gemeente? Meldt u zich dan bij die gemeente. 

 U ontvangt één waardering per persoon. Ook als u voor meer mensen zorgt. 

 Op een adres kunnen meerdere volwassen of jonge mantelzorgers een waardering 

ontvangen. Iedereen moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden. 

 De cadeaubon telt niet mee bij uw inkomen en heeft geen gevolgen voor eventuele 

uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag. Het geldbedrag telt wel als boedelbestanddeel 

bij de VTLB-berekening in een schuldsaneringstraject. 

 Cadeaubonnen haalt u zelf op en u tekent voor ontvangst (legitimatie verplicht). Kiest 

u voor een geldbedrag, dan hoeft u niet langs te komen. 

 We nemen alleen volledig ingevulde en leesbare aanvraagformulieren van 2019 in 

behandeling. 

 Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2019 in. 

  

Jonge mantelzorgers 

 Je kunt een cadeaubon aanvragen als je in 2019 minimaal 8 uur per week en/of langer 

dan 3 maanden voor iemand zorgt die in Helmond woont. 

 Op een adres kunnen meerdere volwassen of jonge mantelzorgers een waardering 

ontvangen. Iedereen moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden. 

 Ben je op het moment van de aanvraag jonger dan 18 jaar, dan krijg je een Giftcard 

Pathé bon van € 40,-. Ben je de enige in het huishouden die iemand verzorgt, dan mag 

je een bon van € 70,- kiezen. Zie daarvoor de informatie voor volwassenen. 

 De cadeaubon haal je zelf op, eventueel samen met een van jouw ouders. Je tekent ook 

voor ontvangst (legitimatie is verplicht). 

 We nemen alleen volledig ingevulde, leesbare aanvraagformulieren van 2019 in 

behandeling. 

 Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2019 in. 

  

De gemeente en LEVgroep delen uw gegevens niet met derden. 
 


