Dienstencheques : specifieke gevallen
Plaatselijk Arbeidsbureau (PA)
I.

Formulier 3

DOOR DE GEBRUIKER IN TE VULLEN (Hoofdletters gebruiken a.u.b.)

Toelatingsnummer :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _) (nr vermeld op uw overschrijvingsformulier)
Bankrekeningnummer IBAN gebruiker :
BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 Mevrouw
 Meneer
Familienaam en voornaam of benoeming van de rechtspersoon
Straat en nummer :
Postcode en gemeente :
Privé tel.:
GSM :
Tel. kantoor :
FAX :
Email :
Voor informatie over de procedures, gelieve de PA te contacteren of uw toelatingsformulier te lezen.

 Niet-gekregen Dienstcheques (verklaring ten laatste binnen de maand na de betaling)
Gestort van de bankrekeningnummer IBAN : BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, op _ _ / _ _ / _ _ _ _
Her bedrag van ………… EUR voor de aankoop van ………… cheques.
De cheques die als niet-gekregen verklaard werden, mogen niet meer gebruikt worden. Ik verbind mij ertoe om de eerste
verzending naar Edenred terug te sturen als ik die tussentijds krijg.

 Gekregen Dienstcheques met een fout
Het onderste deel van de foute cheques aan dit formulier toevoegen
Beschrijving van de fout : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Verloren of gestolen dienstcheques
Ik verklaar op erewoord dat de geldige dienstcheques van nr ....................................... tot nr .......................................
(totaal ........... cheques), betaald via storting op _ _ / _ _ / _ _ _ _
 Verloren werden  Gestolen werden (PV van verklaring bij de politie toevoegen)
U krijgt de terugbetaling van deze cheques. Enkel voor de nominatieve cheques ter hoogte van 70 % / terugbetaling 7
maanden na de geldigheidsdatum van de cheques / vermindert met administratieve kosten van 0,25 EUR per aanvraag). Ik
verbind mij ertoe om de cheques die ik zou terugvinden of die mij teruggegeven zouden worden, enkel te gebruiken na een
verwittiging aan Edenred via formulier 3.

 Verloren of gestolen dienstcheques, die vóór de terugbetaling teruggevonden werden
Ik verklaar dat de dienstcheques van nr ....................................... tot nr ...................................... (totaal ............. cheques)
werden teruggevonden. De terugbetalingsaanvraag wordt vernietigd.

 Ruil van dienstcheques die nog geldig zijn of die al voor minder dan 6 maanden verlopen zijn
 Het onderste deel van de te ruilen cheques aan dit formulier toevoegen. Het inruilen gebeurt gratis.
Aantal dienstcheques : .............................. cheques.

 Terugbetaling van dienstcheques die nog geldig zijn of die al voor minder dan 6 maanden verlopen zijn
Het onderste deel van de cheques aan dit formulier toevoegen / terugbetaling voor 100 % binnen het jaar van de aankoop,
70 % daarna / vermindert met de administratieve kosten van 0,25 EUR per aanvraag.
De terugbetaling van PA cheques aan rechtspersonen gebeurt voor 100 % van de aankoopprijs, vermindert met de
administratieve kosten ten bedrage van 0,25 EUR per bestelling (ook na het jaar van de aankoop).
Aantal dienstcheques : .............................. cheques.

 Adreswijziging, nieuw adres :
Straat en nummer :
Postcode en gemeente :

 Opmerkingen : .......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Handtekening van de gebruiker
04.12.2017/850.10.014

Deze formulier naar Edenred sturen– Vorstlaan, 165 bus 9 – 1160 Brussel

Datum _ _ / _ _ / _ _

Dienstencheques : specifieke gevallen
Plaatselijk Arbeidsbureau (PA)
I.

Formulier 3

DOOR DE PA WERKNEMER IN TE VULLEN (Hoofdletters gebruiken a.u.b.)

 Mevrouw

 Meneer

Familienaam en voornaam
Inschrijvingsnummer op de Sociale Zekerheid (I.N.S.Z.) :
______ ___ __
Straat en nummer :
Postcode en gemeente :
Privé tel.:
GSM :
Email :
FAX :

 Verloren of gestolen dienstcheques
Ik verklaar op erewoord dat dienstcheques van nr ....................................... tot nr .......................................
(totaal ........... cheques)
 Verloren werden  Gestolen werden (PV van verklaring bij de politie toevoegen)
Ik voeg een kopie toe van het overzicht van de gebruiker, die bewijst dat hij/zij bovenvermelde cheques heeft gegeven.
Ik laat het deel hieronder door de PA agent invullen.
Uit het prestatiesformulier blijkt dat :

 bovenvermelde dienstcheques mogen betaald worden
 enkel ………… hiernavermelde dienstcheques mogen betaald worden
Validatiestempel PA

Datum : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Handtekening van de PA agent :

U krijgt een waardebon 7 maanden na de geldigheidsdatum van de cheques
Ik verbind mij ertoe om de cheques die ik zou terugvinden of die mij teruggegeven zouden worden, enkel te gebruiken na
een verwittiging aan Edenred.

 Verloren of gestolen dienstcheques, die vóór de ontvangst van de "waardebon" teruggevonden werden
 Ik verklaar dat de dienstcheques van nr ....................................... tot nr ...................................... (totaal ............. cheques)
werden teruggevonden. De aanvraag van een "waardebon" wordt vernietigd.

 Adreswijziging, nieuw adres :
Straat en nummer :
Postcode en gemeente :

 Opmerkingen : .......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Handtekening van de werknemer

04.12.2017/850.10.014

Datum _ _ / _ _ / _ _ _ _

Deze formulier naar Edenred sturen– Vorstlaan, 165 bus 9 – 1160 Brussel

