Inschrijvingsformulier Dienstencheques
Terug te sturen per fax op het nummer 02 547 54 96,
per mail naar dienstencheques.svc.be@sodexo.com
of met de post naar:
Sodexo Benefits & Rewards Services – Dienstencheques - Pleinlaan 15 – 1050 Brussel

Naam :...................................................
Geslacht :

M

Voornaam: ........................................

V

Geboortedatum : _ _ / _ _ / _ _ _ _

INSZ (*) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Verplichte vermelding
Indien u niet beschikt over een INSZ nummer en wel een diplomatieke of consulaire identiteitskaart hebt of een militaire Shape of
Navo identiteitskaart, gelieve dan een recto-verso fotokopie van deze identiteitskaart en een attest van verblijfplaats in België te
voegen bij dit formulier. Dit attest van verblijfplaats in België wordt door de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken, door
de Federale Politie van de SHAPE of door de Dienst Voorrechten en Immuniteiten van de NAVO verstrekt.

Adres opgenomen in het bevolkingsregister (adres identiteitskaart)
.........................................................................................
(maximum 40 tekens)

Postcode :......................... Gemeente : ........................................................
Telefoonnummer van de woonplaats : .........................................................
GSM nr : .........................................................
Mijn e-mail adres : .............................................................
Rekeningnummer (IBAN)

____

Bankidentificatiecode (BIC)

________

Taalgebruik :

N

F

____

___

_____

D

Ik wens gebruik te maken van:

papieren dienstencheques

elektronische dienstencheques (**)

Leveringsadres (indien anders dan hierboven vermeld):
Adres : ....................................................................................................
Postcode en gemeente : .........................................................................

Updated 12/2014

Datum : ........ /......... / ………… Handtekening gebruiker (***)
(*) Identificatienummer van het Rijksregister: verso van uw identiteitskaart of rechtsboven op uw SIS kaart.
(**) Het gebruik van de elektronische dienstencheques is enkel mogelijk bij erkende ondernemingen die deze aanvaarden.
(***) De ondertekenaar verplicht zich ertoe de gebruiksvoorwaarden van het systeem na te leven (K.B. van 12/12/2001 betreffende de
dienstencheques.).
Uw verklaringen worden verwerkt en bewaard in informaticabestanden. Ze geven aanleiding tot het recht van inzage en verbetering zoals
bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. U kan hierover informatie verkrijgen bij het Openbaar Register (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, Federale Overheidsdienst Justitie, Hoogstraat, 139 in 1000 Brussel).

