Aanvraagformulier onderwijscheques
Naam kind
Code VDP
Leeftijd kind
Adres

School kind
Onderwijsniveau

O Kleuteronderwijs
O Lager onderwijs
O Secundair onderwijs

Datum aanvraag

Aantal gevraagde cheques (kostprijs 2 EUR – waarde 10 EUR):
Kleuter (max. 5)
Lager (max. 10)
Secundair (max. 15)

……….. x 2 EUR = ……… EUR
……….. x 2 EUR = ……… EUR
……….. x 2 EUR = ……… EUR

De cheques kunnen per schooljaar aangevraagd worden via dit formulier bij:
o
o
o
o

Infopunt Welzijn - Sociaal Huis, Astridlaan 103
Jeugddienst, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort
Dienst bevolking (loket 3) - Stadhuis, Marktplein 7
Kabinet van de burgemeester - Stadhuis, Marktplein 7

Na goedkeuring van de aanvraag kunnen de cheques afgehaald worden bij de
betrokken dienst.

Handtekening aanvrager

Datum betaling:

…………………………….

…………………………
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Reglement voordeelpas - onderwijscheques
(Raadsbesluit dd. 22 december 2016)

Wie een speciale kortingscode op de Voordeelpas jeugd – cultuur – sport heeft, kan
onderwijscheques aankopen.
De onderwijscheques dienen om de schoolfactuur te betalen.
Voorwaarden aankoop onderwijscheques:


Het kind waarvoor de cheques worden aangevraagd is in Nieuwpoort gedomicilieerd en zit in
het kleuter, lager of secundair onderwijs.



Het kind heeft een speciale kortingscode op de Voordeelpas jeugd - cultuur – sport (VDP+).
Voorwaarden hiervoor:

o Het gezamenlijke netto belastbaar inkomen mag niet meer bedragen dan anderhalf
keer het leefloon (dec 2016: 20.817,54 EUR). Inkomens van bloedverwanten tot en
met de derde graad worden niet meegerekend.

o OF: Het gezin ontvangt leefloon.
o OF: Het gezin heeft recht op verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit.
o OF: Het gezin staat onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve
schuldenregeling.



De cheques kosten 2 EUR per stuk en hebben een nominale waarde van 10 EUR.



Aantal cheques die per kind en per schooljaar kunnen aangekocht worden:

o Kleuteronderwijs: max. 5 cheques
o Lager onderwijs: max. 10 cheques
o Secundair onderwijs: max. 15 cheques


Ongebruikte of verloren cheques worden niet terugbetaald of omgeruild.



De cheques staan op naam.

De school is niet verplicht de onderwijscheques te aanvaarden. Vraag dit vooraf na
op het schoolsecretariaat. Ook sommige scholen buiten Nieuwpoort aanvaarden de
onderwijscheques.
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