Aa n vr a a g f o r m u l i e r t o t t e r u g b e t a l i n g o f o m r u i l i n g va n
elektronische dienstencheques voor gebruikers
Per mail terug te sturen naar erkendeonderneming@sodexo.be of met de post :
Dienstencheques Vlaanderen – BP 76 – 1180 Ukkel
Naam:



Voornaam :



Gebruikersnummer : -- (Referentienummer met 12 cijfers)
Adres:



Postcode:



E-Mail :



Gemeente:



Aankruisen waar nodig



AANVRAAG TOT TERUGBETALING VAN MIJN DIENSTENCHEQUES
Ik zal mijn dienstencheques niet meer gebruiken. Ik vraag om terugbetaling van .................... (aantal) niet gebruikte en nog
geldige dienstencheques op rekeningnummer :
BE . . - . . . . - . . . . - . . . .



op naam van .......................................................................................................



De dienstencheques die uitgereikt werden in het kader van moederschaphulp kunnen niet terugbetaald worden.



De terugbetaling van mijn dienstencheques is gratis.



Mijn nog geldige dienstencheques werden in het vorige kalenderjaar gekocht. Sodexo zal elke dienstencheque terugbetalen
aan 70 % van zijn aanschafwaarde. U geniet namelijk van een belastingvermindering voor zover u het maximaal fiscaal
aftrekbaar bedrag niet overschrijdt.

AANVRAAG TOT OMRUILING VAN MIJN ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUES VOOR
ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUES
Ik wens ……. (aantal) niet gebruikte en nog geldige elektronische dienstencheques om te ruilen.
 De nieuwe dienstencheques zullen beschikbaar zijn zodra mijn aanvraag ingevoerd is.
 De omruiling van mijn dienstencheques is gratis. Ik betaal enkel het prijsverschil in geval hun aanschafwaarde ondertussen
verhoogd is.



AANVRAAG TOT OMRUILING VAN MIJN ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUES VOOR
PAPIEREN DIENSTENCHEQUES
Ik wens ……… (aantal) niet gebruikte en nog geldige elektronische dienstencheques om te ruilen voor papieren
dienstencheques.





Ik wijzig mijn profiel via de Beveiligde Zone : https://mijn.dienstencheques.vlaanderen.be
De omruiling van mijn dienstencheques is gratis.
Let op : mijn volgende bestellingen zullen automatisch papieren dienstencheques zijn
De nieuwe papieren dienstencheques worden u binnen de 4 werkdagen opgestuurd.

NADERE GEGEVENS OF ANDERE PROBLEMEN
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

2126 – Updated 01/2016

« Gelezen en Goedgekeurd » ik dateer en onderteken ………………………………………………., ……/………/20…..
Handtekening van de gebruiker : ......................................................................................................................................
Uw verklaring wordt behandeld en bewaard in informaticabestanden. U hebt recht op inzage en verbetering van deze gegevens volgens de wet van 8/12/92 voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan meer informatie hierover inwinnen bij het openbaar register (Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ; commission@privacycommission.be ).
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