Sociaal Fonds Loders Croklaan
Overzicht van voor uitkering in aanmerking komende kosten per
1 januari 2013, laatste update juni 2018.
KOSTEN GEZINSVERZORGING:

-Vergoeding van 50% van de eigen bijdrage tot een maximum van € 250,- per jaar.
KOSTEN BEJAARDENVERZORGING:

-Vergoeding van 50% van de eigen bijdrage tot een maximum van € 250,- per jaar.
Men kan voor de kosten van gezinsverzorging en van bejaardenverzorging
uitsluitend een uitkering ontvangen indien de hulp wordt verleend door
een officiële erkende instantie werkzaam op dit gebied. Indien deze niet direct hulp kan
verlenen wordt gedurende maximaal drie maanden ook de hulp door derden vergoed met
dien verstande dat de vergoeding nooit boven het hierboven genoemde uitgaat.
VERGOEDING BIJZONDERE KOSTEN VOOR KINDEREN :

-Tandregulatie: 70% van de eigen bijdrage met een maximum van € 150,- per jaar.
-Uitzending gezondheidskamp, verplicht schoeisel e.d.: 70% van de eigen bijdrage met een
maximum van € 70,- per jaar.
Voor kinderen wordt een leeftijdsgrens gehanteerd van 18 jaar. Als zij 18 jaar of ouder zijn
vervalt deze vergoeding.

AANSCHAF EN REPARATIE VAN KUNSTGEBITTEN:

-Bijdrage in de eigen kosten tot een maximum van € 125,-Gedeeltelijke prothese/kronen: bijdrage in de eigen kosten van 50% tot een maximum van
€ 125,-.
Deze bijdragen gelden ook voor de echtgenote of levenspartner en gelden als maximum
per kalenderjaar.
AANSCHAF EN REPARATIE VAN BRILLEN EN CONTACTLENZEN:

Bijdrage: maximaal 75% van de eigen kosten tot maximaal een bedrag van € 110,- over
een periode van 3 kalenderjaren.
Deze bijdragen gelden ook voor de echtgenote of levenspartner en voor kinderen tot de
leeftijd van 18 jaar.
Voor een behandeling ooglaseren wordt een eenmalige vergoeding verstrekt van €110,-

AANSCHAF EN REPARATIE VAN EEN GEHOORAPPARAAT:

Bijdrage in de eigen kosten van 75% met een maximum van € 100,DIVERSE UITKERINGEN:
Aanschaf van steunzolen en elastische kousen etc. alsmede fysische therapie:
50% van de eigen bijdrage tot een maximum van € 150,- per jaar.

Acupunctuur, 60% van de eigen bijdrage met een maximum van € 150,- per jaar.
Deze bijdragen gelden ook voor de echtgenote of levenspartner en kinderen tot de leeftijd
van 18 jaar.
UITKERING BIJ OVERLIJDEN:

Bij het overlijden van de echtgenoot/echtgenote of levenspartner van het lid bestaat recht
op een uitkering van € 125,Uitkering is uitsluitend mogelijk aan het lid of diens echtgenoot/echtgenote of levenspartner.
In de reglementen van het fonds is verder bepaald dat het bestuur in bijzondere gevallen
boven de genoemde bedragen of maxima kan uitgaan.
Bovendien kan het bestuur in andere dan de genoemde gevallen een uitkering verstrekken.
Aanvragen voor een uitkering dienen vergezeld te gaan van de nodige bewijsstukken als
rekeningen, kwitanties etc. Voor een vlotte afhandeling gelieve uw IBAN-nummer met
bijbehorende naam en adres te vermelden evenals uw telefoonnummer.
Ingediende rekeningen of kwitanties van € 20,- of minder komen niet voor vergoeding in
aanmerking.
Aanvragen voor vergoeding, betrekking hebbend op een bepaald jaar komen uiterlijk tot en
met het eerste kwartaal van het opvolgende jaar voor vergoeding in aanmerking.

Wormerveer, 13-06-2018
Sociaal Fonds Loders Croklaan,

Namens het bestuur,
Wim Dekker.

