Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe
Welkomstraat 61
2160 Wommelgem
T +32 3 291 15 70

hoftendorpe@hoftendorpe.be
www.hoftendorpe.be

Aanvraag tot gebruik dagverzorgingscentrum Hof ten Dorpe
Ik wil graag gebruik maken van het dagverzorgingscentrum Hof ten Dorpe.
Persoonlijke gegevens :
Naam en voornaam

Geboortedatum

Naam van mijn huisarts

E-mailadres

Geboorteplaats

Huidig adres

Telefoonnr.

Burgerlijke staat

Indien u niet zelf meer voor de praktische en financiële regelingen kan instaan, wie kunnen we hiervoor dan
contacteren :
Naam en voornaam

Verwantschap

Adres

Telefoonnr.

Mutualiteit (kleefvignet) :

Reden aanvraag :
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Verwantschappen :
Naam en voornaam

Verwantschap

Adres

Telefoonnr.

Wij doen ons best om de zorg- en dienstverlening zo veel mogelijk te laten aansluiten bij uw verwachtingen.
Uiteraard wonen en werken hier vele mensen. Zo nodig zullen we daarom een gulden middenweg zoeken
tussen de wensen van al deze mensen.
Caroline Puttenaers, onze sociaal verpleegkundige, zal u op de hoogte houden in verband met het verder
verloop van deze aanvraag. Indien u nog vragen heeft, kan u haar steeds contacteren via het e-mailadres
caroline.puttenaers@hoftendorpe.be of het telefoonnr. +32 3 291 15 72.
Van harte dank voor het vertrouwen dat u in ons woonzorgcentrum en medewerkers stelt.
Op alle gegevens is de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.
Datum

Handtekening aanvrager of vertegenwoordiger
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