FORMULIERENHULP RHEDEN: DICHTBIJ, GRATIS EN GEMAKKELIJK
Vind je het lezen van brieven of invullen van formulieren lastig?
Krijg je brieven met woorden die je niet begrijpt? Heb je moeite met het invullen van formulieren?
Of weet je niet zeker welke vergoedingen je allemaal kunt aanvragen? Dan kunnen we jou helpen!
Kom naar het inloopspreekuur van Formulierenhulp Rheden.
Onze vrijwilligers helpen je bij het invullen van lastige formulieren of begrijpen van moeilijke brieven.
Formulierenhulp Rheden houdt elke donderdagochtend van 9:30 tot 11:30 spreekuur in het
Dorpshuis in Rheden. Er is geen afspraak nodig: je kunt gewoon langskomen.
Wat hebben we nodig om je te helpen?
Breng je brief mee of alle papieren die nodig zijn voor het volledig invullen van de formulieren.
Wanneer je nog niet alle gegevens hebt voor een aanvraag, kan de vrijwilliger je helpen met het
verzamelen hiervan. Er is een computer aanwezig om samen formulieren digitaal in te vullen of aan
te vragen. De hulp van Formulierenhulp Rheden is gratis.
Door wie wordt je geholpen bij Formulierenhulp Rheden?
Elke week staan de vrijwilligers van Humanitas voor je klaar. Voordat zij starten krijgen ze goede
scholing. Zij kennen daardoor goed de wegen en kunnen bijvoorbeeld meedenken over welke
vergoedingen je kunt aanvragen. Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden?
Waar en wanneer is de Formulierenhulp?
Op 15 maart 2018 start het Formulierenspreekuur in Rheden.
Formulierenhulp Rheden is elke week op
donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur
aanwezig in het Dorpshuis Rheden.
Meester B. van Leeuwenplein 3
Bezoeken kan zonder afspraak en is gratis.
Of mail: formulierenhulp.rheden@humanitas.nl
In de loop van 2018 komen er in Velp en Dieren
locaties van de Formulierenhulp Rheden.
Heb je een vraag voor Formulierenhulp Rheden? Kom vooral even langs!
Krijg weer grip op je administratie met de ondersteuning van Humanitas. Kijk voor meer informatie op
https://www.humanitas.nl/afdeling/rijn-ijssel/activiteiten/humanitas-thuisadministratie-arnhem/.

