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Beschikking Wmo

Uw eigen bijdrage per maand

€ 19,00

U betaalt deze eigen bijdrage van
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april 2020 t/m
december 2020

Beste mevrouw Naam,

Beschikkingsnummer WmoAT 0000 0007
Klantnummer

1234 567 896

Datum

1 maart 2020

U krijgt hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Hiervoor moet u een eigen bijdrage betalen. Dit staat zo in de wet.
Van april 2020 tot en met december 2020 is uw eigen bijdrage € 19,00 per maand.

Waar is de eigen bijdrage op gebaseerd?
Bij het bepalen van de eigen bijdrage kijken we naar uw leeftijd, of u een partner heeft en
door welke gemeente u bent aangemeld bij ons. We kijken niet naar uw inkomen.
U bent alleenstaand.

U bent bij ons aangemeld door de gemeente Alphen aan den Rijn.
Let op: kloppen uw gegevens niet? Lees verderop in deze brief wat u kunt doen.

W01-1234 56

Hoe lang is de beschikking geldig?
Deze beschikking geldt voor het hele jaar. Tenzij er iets verandert in uw situatie waardoor we
eerder een nieuw besluit moeten nemen. Dan krijgt u een nieuwe beschikking.
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Sla om!

Wanneer krijgt u een factuur?
U ontvangt elke maand een factuur voor de eigen bijdrage van ons. Op de factuur staat een datum.
De eigen bijdrage moet zijn betaald in de maand na de factuurdatum.
Er klopt iets niet op de beschikking. Wat nu?
Bel ons op 0800 - 1925. We kijken dan samen met u hoe wij u zo goed mogelijk kunnen helpen.
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Bezwaar maken?
Als u het niet eens bent met de beschikking, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar bij ons maken. De
termijn gaat in op de dag na de datum op deze beschikking.
Bezwaar maken kan op verschillende manieren:
l
Via het bezwaarformulier op www.hetcak.nl/bezwaar (printen en opsturen).
l
Met een brief (zelf bezwaarschrift schrijven en opsturen naar CAK, Afdeling Bezwaar en
Beroep, Antwoordnummer 1608, 2509 VB in Den Haag). Zet in uw brief:
- uw naam, adres, handtekening en de datum;
- het nummer en de datum van de beschikking waar het besluit in staat waartegen u
bezwaar maakt;
- de reden dat u bezwaar maakt tegen het besluit.
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Op www.hetcak.nl/bezwaar vindt u meer informatie hierover.

Heeft u nog vragen?
l
Bel uw gemeente voor vragen over hulp of ondersteuning.
l
Heeft u een vraag over uw eigen bijdrage?
- Kijk op onze website www.hetcak.nl/wmo.
- U kunt ons ook een bericht sturen via www.hetcak.nl/contact.
- Of bel ons op 0800 - 1925 (gratis). U kunt ons bereiken op maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij
kunnen u dan sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
CAK
Dirk Seethaler
Manager Wmo a.i.
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