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Lidmaatschap MyAssist vzw  

 

Ik meld me via deze weg aan als lid van de bijstandsorganisatie MyAssist vzw. 

 

Lidmaatschap staat gelijk aan laagdrempelige bijstand bij MyAssist vzw.  U kan bijstand “op afstand” verkrijgen, wat 

concreet betekent dat u al uw vragen betreffende het beheer, de administratie en organisatie van uw budget per 

telefoon 016 23 95 82 of email info@MyAssist.be kan stellen. 

 

Het lidmaatschap is jaarlijks te betalen en bedraagt 50,00 euro per jaar. U kan dit betalen met uw PAB of PVB. PAB 

houders betalen dit via overschrijving; PVB houders kunnen kiezen voor een overschrijving dan wel een betaling via 

voucher. 

Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks hernieuwd.  Indien gewenst, kan u uw lidmaatschap vroegtijdig 

opzeggen via mail info@MyAssist.be. Het lidmaatschap wordt van rechtswege stopgezet bij overlijden van de 

budgethouder alsook bij niet-betaling van het lidgeld. 

 

Het lidmaatschap kan via voucher (rechtstreeks via het VAPH – enkel PVB) of in cash (via overschrijving PAB en PVB)) 

betaald worden. 

o Ik betaal mijn lidmaatschap van MyAssist vzw via voucher en geef MyAssist vzw de toestemming dit bedrag 

rechtstreeks op te vragen via het VAPH 

o Ik betaal mijn lidmaatschap van MyAssist vzw via cash en ik betaal de factuur van MyAssist vzw binnen de 

maand na ontvangst (PAB is standaard via cash) 

! Kiest u voor een betaling via overschrijving stort dan na deze aanmelding als nieuw lid van MyAssist vzw de som 

van 50,00 euro met vermelding van de naam van de budgethouder in de referentie op het bankrekeningnummer 

BE09 363 167 394 657; BIC: BBRUBEBB; MyAssist vzw, Kapucijnenvoer 33, B1, 3000 Leuven. 

 

In het kader van uw lidmaatschap kan u een volmacht geven aan MyAssist vzw voor inzage in uw dossier: 

o Ik verleen volmacht tot inzage in mijn dossier via mijnVAPH.be    

o Ik verleen geen volmacht tot inzage in mijn dossier via mijnVAPH.be 
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PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Ik heb een  

 PAB ter beschikking gekregen  

 PVB ter beschikking gekregen  

 

budgethouder (persoon met de handicap)   

naam : ………………………..……………………………………………………..……… voornaam : ………………..……………………………………..… 
 
straat : …………………………………………………………………………………………………………………………. nr: ………………………………….... 
 
postcode : ………………………………………………………..……  gemeente: ……………...……………………………………..………..…….……… 
 
tel. / GSM: ……………………..…………………………………..…    
 
email: ………………………………………………………………………..………….. 
 
rijksregisternr.: …………………………………………………….…  
 
inschrijvingsnr. VAPH (VF nr.): ..……………………………………..……… 
 

 

en in geval van vertegenwoordiging, de budgetbeheerder (enkel in te vullen indien van toepassing)                 

Ik ben  bewindvoerder;  voogd;  wettelijk vertegenwoordiger;  notarieel gevolmachtigde (zorgvolmacht). 

 

naam : ………………………..……………………………………………………..……… voornaam : ………………..……………………………………..… 
 
straat : …………………………………………………………………………………………………………………………. nr: ………………………………….... 
 
postcode : ………………………………………………………..……  gemeente: ……………...……………………………………..………..…….……… 
 
tel. / GSM: ……………………..…………………………………..…    
 
email: ………………………………………………………………………..………….. 
 
rijksregisternr.: …………………………………………………….…   
 

  


