Gratis Mantelzorgpas!

Geen mantelzorger meer?

Speciaal voor mantelzorgers

Als u, door welke reden dan ook, geen mantelzorger meer bent, vragen wij u om
dit aan ons door te geven. Doorgeven van deze wijziging kan via onderstaande
telefoonnummers.
Brielle

Hellevoetsluis

Westvoorne

Mantelzorgpas Voorne

WIZ-loket (gemeentehuis)

Stichting MEE

 088 538 70 81

 14 0181

 0181 333 507

Hoe lang kan ik van mijn Mantelzorgpas gebruikmaken na het
opzeggen als mantelzorger?
Het tegoed op uw Mantelzorgpas blijft geldig, ook als u geen mantelzorger meer bent.
Vanaf het moment dat wij uw opzegging hebben ontvangen, heeft u nog een jaar de
tijd om het saldo op uw pas te spenderen.
Na de verwerking van uw opzegging is het niet meer mogelijk om het saldo op uw pas
op te waarderen of om een nieuwe waardering te ontvangen.
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Wanneer bent u mantelzorger?
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Voorne eenvoudig online aanvragen
via www.mantelzorgvoorne.nl.

MEE Zuid-Hollandse Eilanden
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via telefoonnummer: 0181 333 507.

