
DEPANNE.BE/KORTINGEN

HIER SCHEPT
 IEDEREEN PLEZIER

MEE(R) DOEN 
MET MINDER CENTEN

SCHOOLFACTUREN - VRIJE TIJD - KINDEROPVANG

KEN JE DIT AL?

• Verhoogde tegemoetkoming 
Laag inkomen? Vraag dan zeker bij het 
ziekenfonds of je recht hebt op verhoogde 
tegemoetkoming. Het is de start van heel wat 
financiële ondersteuning. 

• Fiscaal attest 
Om minder belastingen te betalen, vraag 
je bij vakantiekampen, sportstage, kamp 
jeugdbeweging… een fiscaal attest aan de 
organisator. Je kan dit in je belastingsbrief 
ingeven bij code 1384. 

• Tussenkomst mutualiteit 
Vraag de formulieren voor tussenkomsten 
bij jouw ziekenfonds voor sportactiviteiten, 
vakantiewerkingen, kampen… om telkens een 
stukje terug te krijgen. 

• Studietoelage 
Je krijgt een studietoelage als het inkomen van je 
gezin niet te hoog is. Voor kleuter, lagere school 
en secundair krijg je dit automatisch bij het 
Groeipakket (kindergeld).  
Voor het hoger onderwijs (hogeschool, 
universiteit), dien je een aanvraag in via  
www.studietoelagen.be.  
Meer info op school, bij Team Welzijn of Huis van 
het Kind. 

• Iedereen verdient Vakantie 
Op vakantie met een beperkt budget of met 
een bijzondere nood? Je kan kiezen uit heel 
wat daguitstapjes, vakantieverblijven, sport- of 
cultuuractiviteiten, georganiseerde vakanties 
en groepsverblijven. Meer info op www.
iedereenverdientvakantie.be, bij Team Welzijn of 
Huis van het Kind.

MEER INFO OF HULP NODIG BIJ EEN AANVRAAG?
VRAAG HET GERUST, BIJ HET TEAM DICHT BIJ JOU

2. Graag checken voor:
 � Korting schoolfacturen
 � Korting vrije tijd / activiteiten
 � Kinderopvang

3. Mail of breng dit naar een Team dicht bij jou

Team Cultuur
058-42 97 53 in het 

gemeentehuis
cultuur@depanne.be

Huis van het Kind & Team Groeien
058-42 21 94 in De Boare huisvanhetkind@

depanne.be
Team Sport 
058-42 18 20 in sportzaal 

Den Oosthoek
sport@depanne.be

Team Welzijn 
058-42 97 80 in het OCMW welzijn@depanne.be
Team Kinderopvang 
058-42 89 79 in De Jutter 

De Panne of 
Adinkerke

kinderopvang@
depanne.be

• Alle persoonsgegevens worden verwerkt volgens 
onze privacyverklaring: www.depanne.be/privacy

• Met het indienen van de aanvraag, ben je akkoord 
om jouw info te delen met de betrokken diensten van 
lokaal bestuur De Panne. 

EN VERDER
Je mag van ons snel een antwoord verwachten:

 � Korting ok: we spreken af hoe het verder gaat
 � We hebben meer info nodig
 � Korting niet ok  
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NIET ALTIJD MAKKELIJK 
OM ALLES BETAALD TE KRIJGEN 

DE PANNE SCHEPT
KANSEN VOOR IEDEREEN
Wij checken wat we voor jou kunnen doen. 

 Deze kortingen kijken we graag voor je na:
 
Schoolfacturen

 D Korting voor schoolkosten, per schooljaar
 D Kleuterschool (45 euro)
 D Lagere school (85 euro)
 D Secundair onderwijs (100 euro)
 D Rechtstreeks korting op de factuur, in overleg 
met de school

Vrije tijd
 D Korting voor vereniging, sportclub, academie, 
sportreeksen, sportclub, speelplein, SWAP, 
techniekacademie…

 D Voor inschrijving, materiaal, vervoer
 D Max. 200 euro per persoon, per jaar
 D Rechtstreekse korting of terugbetaling 
achteraf

Kinderopvang
 D Korting voor Buitenschoolse Kinderopvang  
(De Jutter)

 D 50% korting
 D Voor opvangmomenten
 D Rechtstreekse korting op factuur

MIJN CHECKLIST

Kortingen aangevraagd     op  .....…. / .....…. / .....…. 

Bij TEAM: .....…......................................................................................

Voor korting 
 � Schoolfacturen
 � Vrije tijd
 � Kinderopvang

Antwoord ontvangen op  .....…. / .....…. / .....….

 � OK
 � Niet OK
 � Extra info bezorgen 
-  
-  

Aan: .......................................................................................................

HET AANVRAAGFORMULIER

1.Invullen

Info aanvrager
 Kleefbriefje mutualiteit

GSM
Rekeningnummer
Aanvraag voor (kinderen/ partner)
Kleefbriefje mutualiteit

SCHOOL: ..............................................................................................
Kleuter/ Lager/ Secundair*  
(omcirkel wat van toepassing is)
Kleefbriefje mutualiteit

SCHOOL: ..............................................................................................
Kleuter/ Lager/ Secundair*  
(omcirkel wat van toepassing is)
Kleefbriefje mutualiteit

SCHOOL: ..............................................................................................
Kleuter/ Lager/ Secundair*  
(omcirkel wat van toepassing is)

Team Cultuur
058-42 97 53 in het 

gemeentehuis
cultuur@depanne.be

Huis van het Kind & Team Groeien
058-42 21 94 in De Boare huisvanhetkind@

depanne.be
Team Sport 
058-42 18 20 in sportzaal 

Den Oosthoek
sport@depanne.be

Team Welzijn 
058-42 97 80 in het OCMW welzijn@depanne.be
Team Kinderopvang 
058-42 89 79 in De Jutter 

De Panne of 
Adinkerke

kinderopvang@
depanne.be

HEB JE VRAGEN? WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

             LIEVER DIGITAAL?
Je kan je korting online aanvragen op depanne.be/
korting


