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Aangifteformulier van verlies/diefstal van dienstencheques 
voor werknemers 

 

Per fax terug te sturen naar 02 547 54 94 of met de post:  
Sodexo – Cel Dienstencheques, Charles Lemairestraat, 1 te 1160 Brussel 

 
Naam en voornaam: fffffffffffffffffffffffffffffffffff 

GSM nummer ffff / ffffff Telefoonnummer : fffffffff 

Adres: fffffffffffffffffffffffffffff  N° fff  BUSfff 

Postcode: ffff Gemeente fffffffffffffffffffffffffffff 

E-mailadres: fffffffffffffffffffffff RNSZ fffffffffff 
 

Aankruisen waar nodig 
 

Ik doe bij deze aangifte van: � verlies van dienstencheques. 

 � diefstal van dienstencheques.   
 In geval van diefstal voeg ik hierbij een kopie van het proces-verbaal opgemaakt 

door de politie (facultatief). 
 
Naam van uw erkende onderneming: ffffffffffffffffffffffffffffffffff 

Erkenningnummer van de erkende onderneming: ffffffffff    

Toelatingsnummer van de erkende onderneming: fff-ffff-fffff (Refnr met 12 cijfers) 

Datum van mijn prestatie : ff - ff - ffff 

 

Naam en voornaam van de gebruiker: fffffffffffffffffffffffffffffff 

Gebruikersnummer: fff-ffff-fffff (Referentienummer met 12 cijfers) 

 
Ik vraag aan Sodexo mij de waarde van deze dienstencheques terug te betalen. Om mijn terugbetaling te krijgen, vul 
ik onderstaande tabel in: 
 

Ik vul in deze tabel de nummers van de verloren/gestolen dienstencheques in: 
 

Van nummer  :…………………………… tot nummer  :…………………………… 

Van nummer  :…………………………… tot nummer  :…………………………… 

Van nummer  :…………………………… tot nummer  :…………………………… 

Van nummer  :…………………………… tot nummer  :…………………………… 

Totaal    : ………………………… dienstencheques 
 

 

� Sodexo zal deze dienstencheques blokkeren. U verbindt zich er toe Sodexo meteen op de hoogte te brengen (Tel. :02 547 54 93) 
indien de verloren/gestolen dienstencheques teruggevonden worden. De verdere afhandeling zal U dan eveneens meegedeeld 
worden. 

� Als deze cheques door niemand gebruikt werden en nog niet door Sodexo werden terugbetaald, dan wordt hun 
aanschafwaarde binnen de 5 werkdagen teruggestort op de rekening van uw erkende onderneming. 

 

« Gelezen en Goedgekeurd », ik dateer en ik onderteken………………………………… Datum ....…/………/200…. 
 
 
Handtekening van de werknemer :…………………………………… 
 
 
Uw verklaring wordt behandeld en bewaard in informaticabestanden. U hebt recht op inzage en verbetering van deze gegevens  volgens de wet van  
8/12/92 voor  de bescherming van  de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan meer informatie hierover 
inwinnen bij het openbaar register (De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Federale Overheidsdienst Justitie, 
Waterloolaan 115, 1000 Brussel). 


