Al drie jaar uw volledige
eigen zorgbijdrage betaald?
Kijk dan of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van € 150,-

Komt u in aanmerking?
Bent u inwoner van Brunssum?
Vergelijk uw maximaal netto inkomen over de maand januari van 2019 met de onderstaande
tabel. U hoeft uw vakantiegeld niet mee te tellen. Is uw inkomen gelijk aan, of lager dan het
bedrag in de tabel?
Heeft u in 2016, 1017 en 2018 het hele bedrag van uw eigen risico van uw zorgverzekering
betaald?

Maximaal netto inkomen excl. vakantiegeld over de maand januari 2019
Ik ben tussen 21 jaar
en pensioen leeftijd
Alleenstaand

Ik woon in een instelling

Ik heb pensioen
€ 1.253,-

Alleenstaand

€ 1.337,-

Alleenstaand

€ 496,-

Alleenstaand ouder € 1.601,-

Alleenstaand ouder € 1.709,-

Alleenstaand ouder

€ 634,-

Gehuwd

Gehuwd

Gehuwd

€ 717,-

€ 1.810,-

€ 1.931,-

Kunt u op alle drie de vragen ‘ja’ zeggen? Dan komt u hoogstwaarschijnlijk
in aanmerking voor de bijdrage van € 150,-

Aanvraag indienen
U kunt van 1 september 2019 tot 1 september 2020 een aanvraag indienen om aanspraak te
maken op de regeling “Bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet gemeente Brunssum 2019”.
Dit kan op verschillende manieren:
via de website www.isdbol.nl
aan de balie ISD BOLhulp
hulp bij online aanvragen (identiteitsbewijs en IBAN-nummer meenemen)
aanvraagformulier ophalen en ingevuld weer inleveren
Vraagt u de vergoeding aan via de website, dan staat het geld de volgende werkdag al
op uw rekening.

Bewijsstukken
U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken over uw inkomen en eigen risico mee te sturen.
U moet die bewijzen wel bewaren tot een half jaar na uw aanvraag.
ISD BOL controleert achteraf en kan u tijdens dat half jaar om de bewijsstukken vragen.

Welke stukken bewaart u?
de gegevens van uw inkomen over de maand januari 2019
de gegevens van de zorgverzekering waarop staat dat u over 2016, 2017 en 2018
het verplichte eigen risico heeft betaald.

Vragen?
Heeft u vragen? Kijk dan op www.isdbol.nl. U kunt ook terecht bij de balie van ISD BOL of via
het speciale telefoonnummer voor deze regeling: 045-5735789.
Adres ISD BOL Lindeplein 1, Brunssum
Openingstijden balie:

Telefonische bereikbaarheid

Maandag
Dinsdag

08:30 - 12:30u
08:30 - 12:30u

Maandag
Dinsdag

Donderdag
Vrijdag

08:30 - 12:30u
08:30 - 12:30u

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10:30 - 11:30u
10:30 - 11:30u
13:30 - 14:30u
10:30 - 11:30u
10:30 - 11:30u
10:30 - 11:30u

