Aanvraagformulier OB/KVMO: Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg
Procedure
De RTT is één van de resultaten van “eigentijdse” onderlinge bijstand naar aanleiding van de
samenwerking tussen de KVMO en de Vereniging van Officieren en Oud-officieren der
Koninklijke marine ‘Onderlinge Bijstand’ (OB).
In het kader van deze regeling is de KVMO de administratief-uitvoerende instantie. Voor
zorgonderwerpen buiten deze regeling en andere bijstandsvragen dient men zich te richten
tot de secretaris OB, de heer H. van Eijsden, Eiklaan 53, 2282 AS Rijswijk, tel. 070-3902382.
Het volledig ingevulde aanvraagformulier RTT met alle noodzakelijke bijlagen moet
(voldoende gefrankeerd) worden gestuurd naar:
Secretariaat KVMO
Wassenaarseweg 2
2596 CH ’s-Gravenhage
Attentie: Alle rubrieken (……………) moeten worden ingevuld, bij “ja/nee”doorhalen wat niet
van toepassing is.
Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen, maar ter completering
geretourneerd!
Personalia
Naam + voorl.

:…………………………………………………………………..

Adres/PC/Plaats

:…………………………………………………………………..

(KVMO-leden cf. ledenadministratie = adressticker Marineblad)
Telefoon/fax

:……………………………… (tel.)……………………………… (fax)

IBANreknr.

:……………………………………………

E-mail

:……………………………………………

Indien partner van overleden marineofficier betreffende naam + voorletters vermelden:
………………………………………………………………
Te beantwoorden vragen
1.

Aanvrager is lid van de KVMO (tevens OB)?

: ja/nee

2.

Aanvrager is alleen lid van OB (geen lid KVMO)?

: ja/nee

3.

KM-rang resp. voormalige rang :………………………………

4.

Tevens lid van andere belangenvereniging?

: ja/nee

Zo ja, welke? …………………….………………………………
5.

Elders aanspraak op vergoeding of tegemoetkoming?

Attentie: Bij 4.= ja en 5.= nee, toelichten op volgende blz.
Bij 5.= ja, toelichten op volgende blz.

: ja/nee

Te beantwoorden vragen zorgverzekering
Naam ziektekostenverzekering

:…………………………………………

Polisnummer

:……………..…………………………

Aanvullende ziektekostenverzekering?
Attentie:

: ja/nee

Indien een andere zorgverzekeraar dan SZVK/Univé of OHRA, dan fotokopie
“thuiszorgvergoeding” uit polisblad voegen!

Regionale thuiszorgorganisatie:……………………………………………………
Adres + telefoonnr.

:…………………………………………………….

Attentie: Kopie verklaring toewijzing thuiszorg voegen!

Ondergetekende verklaart:
a.
b.

c.

akkoord te gaan met evt. navraag van de juistheid van de verstrekte gegevens bij
bovenstaande instanties;
te hebben gevoegd
- de verklaring toewijzing thuiszorg
- fotokopie polisblad (alleen bij andere zorgverzekeraar dan SZVK/Univé of OHRA
- de originele CAK-rekening “eigen bijdrage thuiszorg”
- een fotokopie van het giro/bankafschrift betreffende de betaling van die “eigen
bijdrage”
bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.

(plaats en datum) :……………………………………………………….…………..
(handtekening) :……………………………………………………..……………..
__________________________________________________________________________
(hieronder ruimte voor evt. nadere toelichting)

