Postbus 84030
2508 AA Den Haag

K.v.K. 56806787
www.hetcak.nl

Factuur

Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK Den Haag

Mevrouw C.A.K. Naam
Adres 65
8888 AA WOONPLAATS
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Factuur

Factuurnummer
Beschikkingsnummer
Klantnummer
Datum

Hoeveel moet u betalen?

€ 19,00
Maand

0000 0
WmoAT 0000 0002
1234 567 891
15 maart 2020
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februari 2020

Beste mevrouw Naam,

U krijgt hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is de
factuur voor uw eigen bijdrage over februari 2020. Wilt u deze alstublieft vóór 1 april 2020
betalen?
Let op: wij hebben een nieuw rekeningnummer voor de eigen bijdrage Wmo in 2020. Houd hier
rekening mee als u het bedrag overmaakt.

€ 19,00
NL00 BANK 0000 0000 00 op naam van het CAK
0000 0 (vermeld bij het overmaken dit nummer in de omschrijving)
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Sla om!

CAK/A16/01

W03-1234 5678 9

Uw betaalgegevens
l
Bedrag:
l
Rekeningnummer:
l
Factuurnummer:

Geen acceptgiro meer
Wij sturen geen acceptgiro meer om de eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning in 2020 mee
te betalen. U kunt de eigen bijdrage zelf overmaken of kiezen voor automatische incasso.
Kunt u de factuur niet betalen?
Bel ons op 0800 - 1925. Wij bespreken dan met u wat de mogelijkheden zijn. Of kijk op
www.hetcak.nl/hulp-bij-betalen.
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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.
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Met vriendelijke groet,
CAK
Dirk Seethaler
Manager Wmo a.i.
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