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Aanvraag tot terugbetaling
CM-Fit & Fun
In te vullen door de jeugdvereniging, school of speelpleinwerking

Identificatiegegevens CM-lid:
Naam: Voornaam:

Straat: Nr.: Bus: Index:

Postcode: Gemeente: Land:

Tel.: E-mailadres: . .

Rijksregisternummer: CIIIITI ITIJDJ
In te vullen door de organisatie:

~:~e:van de ïrganiSaUe ..~~I ~ ·~'Ä·~Y··Cr·~Ä~·~··~· ······~1\·········'···irMÄÄ... .5 tv ..T S.s.T T·
1
···· 3.. Y/ .L) /,..

Telefoon-ofGSM-nummer: (:).4.~ ..r:s.l1..~ 4.:)..~..o.1 .
E-mailadres: ..ç.H..I.R ()..W.9 .<r.M .P:...e..L..@..ÇT...~.f\.l.~ ..!.C..Q.M .
Jaar van lidmaatschap of periode van deelname: ..0.1../.1.Q..1l..q .1.3 7:' ) .Q.. .J.C).j.l. ~.()}. 4.... . .
Betaald bedrag: 2.~1' ~ .

Datum betaling: .

Dit attest gaat over een (kruis aan a.u.b.):

~ jeugdvereniging (978235)

o speelpleinwerking (978246)

o openluchtklas (978250)

Datum: [8 -@J3]-~
Handtekening ent of stempel: ~

Geli~V~ di't'form'uli~r ~~'~gte' b~Z~~g~n .; :~~o~ ~f ., '~~-brievenbus in uw buurt.

De CM-tegemoetkoming zal gestort worden op het door CM gekende rekeningnummer.

Voorwaarden
- Vanaf 1 januari 2012 komt CM tot 20 euro per jaar tegemoet in de kosten van het inschrijvingsgeld voor het lidmaatschap of een
vakantiekamp van een jeugdvereniging, speelpleinwerking of openluchtklassen georganiseerd door de school.
- De voorwaarden voorterugbetaling vind je terug op www.cm.be.
- De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan leden die rechthebbende zijn op de betaaldatum van het inschrijvingsgeld. De
tegemoetkoming is beperkt tot het werkelijk betaalde inschrijvingsgeld.
- Voor meer informatie over deze terugbetaling of voor een aanvraag die betrekking heeft op een lidmaatschap of vakantiekamp tot en
met31 december 2011 kan je telefonisch contact opnemen met je ziekenfonds of langsgaan bij een kantoor in je buurt.
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i We behandelen deze gegevens conform dewetvan 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met uitzondering vande persoonlijke
i medische en sociale gegevens, kunnen deze gegevens gebruikt worden om diensten van CM en van haardeelorganisaties waarmee een samenwerkingsakkoord werd gesloten te
! promoten. U hebthet recht om uw persoonsgegevens te consulteren en te laten verbeteren.


