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Overeenkomst LIDMAATSCHAP MyAssist vzw
Via onderstaand document sluit u zich als lid aan bij de bijstandsorganisatie MyAssist vzw.
Gelieve het ingevulde document terug te bezorgen via:
email: info@myassist.be
of post: MyAssist vzw, secretariaat, Kapucijnenvoer 33 B/1, 3000 Leuven.

Als lid van MyAssist vzw
 kan u beroep doen op onze laagdrempelige of basisondersteuning “op afstand” via email info@MyAssist.be
of telefoon 016/23.95.82; u kan via deze weg al uw vragen over de opstart, het beheer en/of de administratie
van uw PAB/PVB stellen en krijgt hierop een deskundig en snel antwoord;

Uw lidmaatschap bedraagt :
 50 euro per jaar
 Dit bedrag betaalt u hetzij:
o via VOUCHER – u geeft MyAssist vzw de toestemming om het jaarlijkse lidgeld rechtstreeks op uw
PVB/PAB te laten verrekenen via het VAPH;
o via CASH – u doet de betaling zelf via uw PVB/PAB nadat u van MyAssist vzw een factuur ontvangen
heeft.
 U betaalt het lidmaatschap met uw PVB of PAB.
PAB-budgethouders krijgen dit bedrag bovenop hun budget door het VAPH doorgestort.

Uw lidmaatschap: onbepaalde duur – opzeg :
 Uw lidmaatschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan vanaf de dag van ondertekening van deze
overeenkomst. U ontvangst jaarlijks een uitnodiging tot betaling van het lidgeld.
 U kan uw lidmaatschap bij MyAssist vzw ten allen tijde opzeggen via email info@MyAssist.be.
 Indien u voor de opstart van uw PVB reeds enkele inleidende bijstandssessies wenst te krijgen of Indien u een
uitgebreidere en hands-on bijstand wil van een persoonlijke coach bij de opstart, het beheer en de
administratie van uw budget, dan kan u uw lidmaatschap respectievelijk aanvullen met een overeenkomst
intensieve bijstand in het kader van een starterspakket of een overeenkomst intensieve bijstand met
individuele coaching. Voor een bijkomende overeenkomst intensieve bijstand neemt u best contact op met
het MyAssist vzw, Kirsten Vanden Bempt, coördinator (info@MyAssist.be).
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Om u beter te kunnen bijstaan, kan u als lid van MyAssist vzw een volmacht geven tot inzage in uw PVBdossier (in een PAB-dossiers kan enkel een volmacht gegeven worden via het persoonlijke e-loket):
 U heeft als lid de volgende volmacht-keuzes:
o ADVIESLIJN MyAssist vzw heeft enkel inzage in uw e-loket zonder dat er aanpassingen, ingave van
overeenkomsten of kosten kunnen gebeuren;
o U heeft uiteraard het recht om GEEN VOLMACHT te geven aan uw bijstandsorganisatie.
 De volmacht-keuze die u maakt geldt voor onbepaalde tijd en start vanaf de aanvang van het lidmaatschap bij
MyAssist vzw. De volmacht loopt uiterlijk af op het moment van het einde van het lidmaatschap van MyAssist
vzw.
 U heeft als PVB-budgethouder via de applicatie www.mijnvaph.be/PVB ook steeds inzage in wie een volmacht
op uw dossier heeft alsook welke volmacht die persoon heeft. U kan deze volmacht steeds zelf verwijderen of
wijzigen in uw e-loket. Schriftelijke (via email) opzegging of vraag tot wijziging van de volmacht kan uiteraard
ook altijd.
 U, als PVB-budgethouder, beslist zelf wie toegang krijgt tot uw e-loket mijnvaph.be/PVB .

Uw privacy en onze werkwijze
Alle medewerkers van MyAssist vzw zijn gehouden aan een ethische code alsook de privacyregels die
opgenomen zijn in de bestaande wetgeving. Uw vragen via telefoon en/of email worden steeds vertrouwelijk
behandeld.
Uw gegevens opgenomen in deze overeenkomst worden enkel gebruikt voor het registreren van uw
lidmaatschap, het bieden van bijstand op afstand tijdens je lidmaatschap, het verzamelen van
contactgegevens om u onder meer verder te informeren, het kunnen bijstand verlenen bij overheidsinstanties.
Deze gegevens worden op een beveiligde server bewaard. Je hebt het recht om deze gegevens op te vragen,
te verbeteren, de verwerking ervan stop te zetten en om ze te laten wissen.
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Overeenkomst LIDMAATSCHAP
budgethouder (persoon met de handicap) (steeds in te vullen)
NAAM : ………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VOORNAAM : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…
STRAAT : …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………....
POSTCODE : ………………………………………………………… GEMEENTE ……………………...…………….……………………………………………
RIJKSREGISTERNUMMER: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFOON …………………………………………………….………GSM: ……………………..…………………………………….…………………………...
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………….………...……………………………………………...
Inschrijvingsnummer VAPH (VF nr.): ………………………………………………(vindt u op uw toekenningsbrief van het VAPH)

In geval van vertegenwoordiging (enkel in te vullen indien van toepassing)
Ik ben  Voorlopig bewindvoerder;  Wettelijk vertegenwoordiger;  Notariële gevolmachtigde
NAAM : ………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VOORNAAM : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…
STRAAT : …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………....
POSTCODE : ………………………………………………………… GEMEENTE ……………………...…………….……………………………………………
TELEFOON …………………………………………………….………GSM: ……………………..…………………………………….…………………………...
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………….………...……………………………………………...
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Ik wens graag lid te worden van MyAssist en betaal mijn 50,00 euro lidmaatschap via:
Via VOUCHER – MyAssist vzw zal rechtstreeks via het VAPH 50,00 euro/jaar van mijn budget opnemen.
VIA CASH – Ik betaal MyAssist 50,00 euro/jaar via mijn PVB/PAB-rekening na ontvangst van factuur.
VIA GRATIS BIJSTAND - voor PVB-budgethouders die in 2018 of 2019 opstarten, transitiedossiers of
budgethouders wiens budget volledig in voucher opgenomen wordt door een instelling, of in het geval van
kwetsbare groepen.

Ik geef MyAssist vzw de volmacht als:
ADVIESLIJN – MyAssist vzw heeft enkel zicht op mijn budgetlijn maar kan geen wijziging, noch overeenkomsten
of kosten inbrengen.
Er wordt GEEN VOLMACHT verleend.

Handtekening budgethouder
…..../…..../……………

Handtekening Voorlopig Bewindvoerder, Wettelijk vertegenwoordiger of Notariële gevolmachtigde
…..../…..../……………
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