Eigen bijdrage

Voor sommige voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage
Voor één of meerdere zorgvormen die u ontvangt en die in uw Ondersteuningsplan zijn omschreven betaalt u een eigen bijdrage. De Walcherse
gemeenten vragen voor de volgende voorzieningen een eigen bijdrage:
Soort voorziening
Huishoudelijke zorg
Woningaanpassingen
Vervoersvoorzieningen
Hulpmiddelen
Overig maatwerk
Individuele begeleiding
Dagbesteding
U krijgt de rekening van uw eigen bijdrage van het CAK. U hoeft hiervoor
geen actie te ondernemen. De eigen bijdrage wordt berekend per periode. Het jaar is opgedeeld in 13 periodes van elk 4 weken.
Hoogte eigen bijdrage zelf uitrekenen
Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage is? Reken dit uit met de rekentool op de site www.hetcak.nl. U heeft hiervoor onderstaande gegevens
nodig:
1. Uw inkomensgegevens en eventueel vermogen.
2. De kostprijs van de zorg en/of hulpmiddelen die u ontvangt.

Toelichting inkomensgegevens
Het CAK baseert zich op uw verzamelinkomen van twee jaar geleden.
Deze gegevens vindt u op uw aanslag van de Belastingdienst van het peiljaar. Op mijnoverheid.nl kunt u de gegevens ook vinden. Daar kunt u het
inkomen raadplegen dat de Belastingdienst voor u geregistreerd heeft.
Als u beschikt over vermogen (box 3), dan telt een gedeelte van de post
‘Sparen en beleggen’ mee voor het bedrag waarover de eigen bijdrage
wordt berekend.
Toelichting kostprijs van uw zorg
De kostprijs van uw zorg vindt u op www.porthos.nl onder het kopje ‘folders’. Informeer eventueel bij uw contactpersoon binnen Porthos.
Let op: Heeft u meerdere vormen van hulp en ondersteuning (die vallen
onder wmo en/of andere wetten) dan kan dit gevolgen hebben voor uw
eigen bijdrage. Per situatie wordt een maximale eigen bijdrage bepaald.
U betaalt nooit meer dan dit maximum.

Correspondentieadres:
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Loket Middelburg: Sint Sebastiaanstraat 12
Loket Vlissingen: Pablo Picassoplein 126
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Algemeen telefoonnummer:
088-751 4000

Het callcenter is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur
info@porthos.nl | www.porthos.nl
Deze folder is met zorg samengesteld, dit sluit eventuele onvolkomenheden niet uit. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Porthos, 1 april 2016

