Aanvraag vergoeding leerlingenvervoer
Schooljaar 2018-2019
Formulier inleveren?
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier
naar:
 Gemeente Reusel-de Mierden, Postbus 11,
5540 AA, Reusel-De Mierden.
 k.soontiens@reuseldemierden.nl

Heeft u vragen?
Meer informatie vindt u op
www.reuseldemierden.nl of neem contact
op met Karin Soontiëns via
k.soontiens@reuseldemierden.nl of
0497-650650

En daarna?
Na ontvangst van het volledig ingevulde en
ondertekende formulier wordt er contact met u
opgenomen. Binnen 8 weken na ontvangst krijgt u
een brief met de beslissing op uw aanvraag.

1. Gegevens leerling

Vul de gegevens in van het kind waarvoor u een vergoeding voor leerlingenvervoer
aanvraagt.

Achternaam
Roepnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
rolstoelgebruik(st)er:

2. Gegevens aanvrager

 ja  nee

Vul hier uw gegevens in. U moet als aanvrager gezag hebben over het kind. Bij coouders die een verschillende woonplaats hebben, doen beide ouders een aparte
aanvraag in hun eigen woonplaats.

Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
E-mail adres
Relatie tot leerling

 vader

3. Gegevens school

Vul hier de school in waar het kind naartoe gaat.

 moeder

 voogd(es)

 pleegouder  __________

Naam van de school
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnr.
Soort onderwijs

 Speciale school voor basisonderwijs (bv. SBO de Piramide)
 Speciaal onderwijs (basisschool)
 Voortgezet speciaal onderwijs
□ Anders:

4. Overige gegevens
Heeft u een
 ja (kopie bijvoegen)
toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) voor uw kind ontvangen?  nee
Start school (voor uw kind)

Datum:

Het vervoer vindt plaats




op alle schooldagen
tijdens de weekenden
op andere dagen: …………………………………………………….

Dagelijkse schooltijden
Begintijd:
Eigen mogelijkheden

Bij vervoer naar stage

Eindtijd:





uw kind kan met de fiets of brommer naar school
uw kind kan onder begeleiding met fiets of brommer naar school
u kunt eigen vervoer organiseren (tegen een km-vergoeding),
op deze dagen van de week:
 uw kind kan zelfstandig reizen met het OV, evt. na oefenperiode
 uw kind kan onder begeleiding van u of derden reizen met OV
(de vervoerskosten van de begeleider worden vergoed)
Adres stage:

Stagedagen:

5. Opmerkingen

6. Ondertekening

Ruimte voor aanvullende opmerkingen die belangrijk zijn voor vervoer.. Is er
bijvoorbeeld sprake van extra hulpmiddelen, epilepsie o.i.d.?

Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld.
Ik geef de gemeente toestemming om indien nodig de gegevens te
verstrekken aan een medisch adviseur of aan een vervoerder.
Ik stem in met een gesprek met de medisch adviseur voor de
beoordeling van mijn aanvraag indien nodig. Als ik hier geen
medewerking aan verleen, vervalt deze aanvraag.
Veranderingen in de situatie geef ik meteen door aan de gemeente. Ik
weet dat ik terug moet betalen als blijkt dat ik onterecht een
vergoeding heb ontvangen. Ook weet ik dat ik niet met terugwerkende
kracht aanspraak kan maken op een vergoeding.

Datum:

Plaats:

Handtekening:
Uw gegevens worden door de gemeente vertrouwelijk behandeld en
alleen voor het doel leerlingenvervoer gebruikt.

