Formulier Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) ISD Bollenstreek; Wijziging HbH in natura
naar PGB of andersom en wijziging
zorgaanbieder.
Registratienummer: ………………………… (in te vullen door de ISD)
Werkprocesnummer(s): ……………………. (in te vullen door de ISD)

Algemene gegevens
Achternaam met voorletter(s)

: …………………………………………………………

Woonadres

: …………………………………………………………………

Postcode

: ……………. Woonplaats: ………..……………………….

Telefoonnummer

: ………………………………….……………………..………

Burgerservicenummer

: ………………………….……………..................................

IBAN rekeningnummer *) :…………………………………………………………………
De huidige indicatie HbH loopt tot:…………………….…………………………………..
Let op: als u hulp in natura ontvangt, kunt u dit alleen omzetten in hulp in de vorm van een
persoonsgebonden budget. U kunt niet kiezen voor een andere zorgaanbieder! U kunt één keer
per jaar overstappen van zorg in natura naar Pgb of van Pgb naar zorg in natura of aangeven
dat u een andere zorgaanbieder wenst.

U wilt overstappen:
O

van hulp in natura naar een persoonsgebonden budget

O

van een persoonsgebonden budget naar hulp in natura

O

Ik ben niet tevreden over mijn huidige zorgaanbieder en ik wil graag een
andere zorgaanbieder hebben.

Indien u hulp bij het huishouden in natura wenst te gaan ontvangen, kunt u
op de achterzijde van dit formulier aankruisen bij welke instelling u dat wilt
ontvangen.
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U kunt onder uw eigen woonplaats de instelling naar keuze aankruisen:
Hillegom

Lisse

Noordwijk

Noordwijkerhout

Teylingen

O Alfa&Zorg

O Alfa&Zorg

O Alfa&Zorg

O Alfa&Zorg

O Alfa&Zorg

O Activite

O Activite

O Activite

O Activite

O Activite

O GroenoordZorgt

O GroenoordZorgt

O GroenoordZorgt

O GroenoordZorgt

O GroenoordZorgt

O HOZO

O DSV

O We take care

O We take care

O Zorg en plezier

O Zorg en plezier

O Zorg en plezier

O Zorg en plezier

O Zorg en plezier

O geen voorkeur

O geen voorkeur

O geen voorkeur

O geen voorkeur

O geen voorkeur

Als u van één van de instellingen absoluut geen hulp wenst te ontvangen, wilt u dan
de naam van die instelling opschrijven?
Ik wens geen hulp te ontvangen van……………………………………(naam instelling).

*) als u wilt overstappen van hulp in natura naar een persoonsgebonden budget, moet u wel uw
juiste IBAN rekeningnummer vermelden waarop het persoonsgebonden budget kan worden
overgemaakt.

Datum:………………………………..

Handtekening…………………………………..

U kunt dit formulier opsturen naar de ISD of inleveren bij de Lokale
Loketten/Zorgloket/Wmo Adviescentrum. Zie onderstaande adressen.
Contact ISD
ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse. Telefoonnummer (gratis)
(0800) 95 67 000 (iedere werkdag van 9.00 – 17.00 uur).
E-mail: info@isdbollenstreek.nl.
Website: www.isdbollenstreek.nl.
Lokaal Loket Hillegom, Hoofdstraat 115 te Hillegom (geopend 8.30 tot 12.30 uur).
Lokaal loket Lisse, Heereweg 254 te Lisse (geopend 9.00 tot 12.00 uur).
Lokaal Loket Noordwijk, Voorstraat 42 te Noordwijk (geopend 8.30 tot 12.30 uur)
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout, Via Antiqua 23 te Noordwijkerhout
(geopend 10.00 uur tot 11.00 uur en op afspraak).
Gemeentewinkel Teylingen (sociaal team), Wilhelminalaan 25 te Sassenheim
(geopend 8.30 tot 12.30 uur)
Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
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