Maaltijden aan huis

Een maaltijd wordt geleverd aan huis voor senioren die ouder zijn dan 65 jaar en/of een zorgvraag
hebben.
De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. De levering gebeurt steeds in de
voormiddag voor 12.30 uur.
Dagelijks kan je kiezen uit 2 warme maaltijden en 2 koude schotels. De warme schotel kan ook
koud geleverd worden, zodat deze zelf kan opgwarmd worden.
Op basis van een doktersattest kan men ook een dieetmaaltijd verkrijgen ( vet-, zout- en/of
suikerarm).
Indien nodig kan de maaltijd gesneden of gemalen aangeboden worden.
Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag

Voorwaarden
> 65 jaar of ouder zijn
> en/of zorgvraag hebben
> dieetmaaltijd verkrijgbaar mits doktersattest

Procedure
De aanvraag dient te gebeuren bij een maatschappelijk werker van de Dienst Zorgverlening van
het OCMW Brugge:
Ruddershove 4 te 8000 Brugge
t. 050 32 70 00
zorgverlening@ocmw-brugge.be
Je kan ook zelf online een aanvraag doen via deze link:
https://www.ruddersstove.be/Maaltijden#Aanvragen

Meebrengen
> identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonummer, geboortedatum)
> indien echtpaar: gegevens van beide partners
> identiteitsgegevens van de contactpersonen (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
> identiteitsgegevens van de huisarts (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het inkomen. Indien je dit niet wenst mee te delen, wordt de
maximumprijs aangerekend:
> alleenstaande
lager dan € 800: € 3,80
tussen € 800 en € 1.320: € 4,70
tussen € 1.320 en € 2.000: € 6
hoger dan € 2.000: € 7
> echtpaar (2x)
lager dan € 920: € 3,80
tussen € 920 en € 1.600: € 4,70
tussen € 1.600 en € 2.500: € 6
hoger dan € 2.500: € 7
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Contactinformatie
Lokale dienstencentra Brugge
Barrièrestraat 13 8200 Brugge
T 050 32 78 95
dienstencentra@mintus.be
Vandaag van 09:00 tot 17:30
Morgen van 09:00 tot 17:30
Alle openingsuren

