VRAGEN?

03 361 39 30
hello@helpper.be

Inschrijvingsformulier Helpper
Persoonsgegevens

Persoon met een handicap
Geboortedatum:

Naam:
Adres:

Budgethouder
Naam:

Telefoonnummer:

Rijksregisternummer:

VAPH-nummer:

Adres:
PVB/PAB-rekeningnummer:

Assistent
Naam:

Rekeningnummer:

Rijksregisternummer:
Adres:
Wat is je beroepssituatie?
Werknemer

Zelfstandige

Uitkeringsgerechtigde

Gepensioneerd

Student

Andere

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen
PER POST

Helpper, Lange Gasthuisstraat 29-31 bus 14 

2000 Antwerpen
Helpper NV

Lange Gasthuisstraat 29-31 bus 14

2000 Antwerpen

PER EMAIL

hello@helpper.be

03 361 39 30


hello@helpper.be

VRAGEN?

03 361 39 30
hello@helpper.be

Profielgegevens
a. Taakomschrijving

De ADL-taken die de assistent zal uitvoeren:

Hoeveel uren per week zullen de taken gemiddeld in beslag nemen? (kruis aan wat van toepassing is)
1-2 uren

2-4 uren

4-8 uren

meer dan 8 uren

b. Vergoeding
De budgethouder komt met de assistent een uurvergoeding van €

overeen1

De assistent ontvangt deze vergoeding in het kader van de deeleconomie wetgeving2
De budgethouder bezorgt ons per e-mail of per post de uitgevoerde prestaties van de assistent. Na ontvangst worden de
prestaties verwerkt en ontvangt de budgethouder een afrekening met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

c. Betaling
Voor de verwerking van de prestaties van de assistent(en) werken wij bij Helpper uitsluitend met domiciliëring (SEPA). Door het
ondertekenen van dit inschrijvingsformulier gaat de budgethouder akkoord met betaling via domiciliëring.

c. Algemene voorwaarden & privacy policy

eide partijen bevestigen de algemene voorwaarden ( https://www.helpper.be/nl/algemene-voorwaarden) & privacy policy
https://www.helpper.be/nl/privacy-policy) van Helpper te hebben gelezen en goedgekeurd.

B
(

Handtekening budgethouder

Datum:

Handtekening assistent

Datum:

1Selecteer een bedrag tussen €0 en €18. Weet dat deze vergoeding exclusief de bestaande Helpper werkingskost van €2/u is.
2V ia de wetgeving deeleconomie kan je als particulier tot €6540 per jaar bijverdienen aan een gunstig belastingtarief van 10,7%. Dat belastingtarief wordt
ingehouden op het bruto uurtarief (= uurvergoeding Helpper-assistent + werkingskost ).

elieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen

G
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ER POST

elpper, Lange Gasthuisstraat 29-31 bus 14 

000 Antwerpen

H
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ER EMAIL

hello@helpper.be
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elpper NV

Lange Gasthuisstraat 29-31 bus 14

2000 Antwerpen
H

03 361 39 30

hello@helpper.be

