TERUGBETALING van papieren dienstencheques voor gebruikers
Ingevuld per post terug te sturen samen met de grote rechterstrook van de dienstencheques naar
Sodexo Dienstencheques – Terugbetalingen PB 64 - 1160 BRUSSEL
In HOOFDLETTERS invullen
Gebruikersnummer (12 cijfers) : ___________________________________________________________________
Naam: _________________________________________Voornaam: ________________________________________
Bent u van adres veranderd : □

ja

□ neen (Vergeet niet ons uw nieuw adres mee te delen)

Adres : _____________________________________________________________________________________
Postcode : ________________Gemeente : __________________________________________________________
e-mail : ____________________________________________________________________________________
Telefoon : _______________________________________ GSM : __________________________________________
• Aantal nog geldige terug te betalen dienstencheques : ______________________
• Bankrekening waarop de terugbetaling moet gebeuren :
Iban : BE

_ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Bic :

_ _ _ __ _ _ _

Op naam van : ____________________________________________________________
Als de bankrekening die hierboven vermeld is, niet geldig of onvolledig is, zal de terugbetaling gebeuren op de bankrekening van
uw laatste bestelling van dienstencheques.

Aandachtig te lezen :
-

Gelieve de kleine afscheurbare linkerstrookjes van uw dienstencheques bij te houden, totdat de terugbetaling
gebeurd is.

-

De Moederschaphulp dienstencheques kunnen niet terugbetaald worden. Zij kunnen alleen omgeruild worden.

-

De terugbetaling van uw dienstencheques is slechts mogelijk, wanneer de geldigheidsduur van de
cheques niet overschreden is op het moment dat ze bij Sodexo toekomen:
o

Indien uw dienstencheques binnen het lopende jaar aangekocht werden, dan betaalt Sodexo de
dienstencheques terug min € 0,25 per bestelling voor administratiekosten.

o

Indien uw dienstencheques in het vorige jaar aangekocht werden, zal Sodexo u de dienstencheques
terugbetalen a rato van 70 % van hun aankoopwaarde, verminderd met € 0,25 per bestelling voor de
administratiekosten.

-

Wanneer de gebruiker overleden is, kan de familie vragen de dienstencheques terug te betalen, mits
voorlegging van een overlijdensakte samen met dit ingevulde formulier. De terugbetaling gebeurt dan op de
bankrekening van de laatste bestelling, tenzij een officieel document van de notaris of een advokaat een ander
rekeningnummer opgeeft.

-

Zo de terugbetaling u niet binnen de 2 weken na deze verzending zou bereiken, gelieve dan contact op te
nemen met Sodexo : dienstencheques.svc.be@sodexo.com tel : 02 / 547 54 95
fax : 02 / 547 54 96

Nadere bijzonderheden of andere opmerkingen :
.............................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................
Datum : ____________________________________ Handtekening : ____________________________________________
Uw verklaringen worden in computerbestanden behandeld en bewaard. Ze zijn onderhevig aan uw recht op toegang en verbetering, voorzien in de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan meer
informatie over dit onderwerp vinden bij het openbaar register (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, FOD Justitie,
Waterloolaan 115, 1000 Brussel).

Tel. +32 2 547 54 95 - Fax +32 2 547 54 96 - www.dienstencheques-rva.be

