
DIENSTENCHEQUES  

GEBRUIKER DIENSTENCHEQUES - VERKLARING OP EER 

AANKOOP VAN MAXIMUM 1000  DIENSTENCHEQUES PER KALENDERJAAR
EENOUDERGEZIN MET EEN OF MEERDERE KINDEREN TEN LASTE 

(Artikel 3, § 2, 5de lid en 6de lid van het KB van 12.12.2001 betreffende de dienstencheques) 

Voornaam  

M V 

Nummer Bus 

Gebruikersnr1 

Naam  

INSZ2  

Adres : 

Straat  

Postcode Gemeente 

Ik verklaar op eer dat ik een eenoudergezin vorm met één of meerdere kinderen ten laste.  
Ik bevind mij in één van de volgende situaties :   

Ik ben een afzonderlijk belaste belastingplichtige met één of meerdere kinderen ten laste 
(artikel 133, 1° Wetboek op de Inkomstenbelasting 1992) en ik bezorg :

• aan SODEXO3 : deze verklaring
• aan Brussel Economie en Werkgelegenheid4 :

o een kopie van deze verklaring
o mijn laatste aanslagbiljet

J'habite seul avec mon ou mes enfants dont au moins un est âgé de moins de 18 ans et je 
transmets : 

• aan SODEXO :  deze verklaring
• aan Brussel Economie en Werkgelegenheid :

o een kopie van deze verklaring
o een attest van gezinssamenstelling van mijn gemeente

k woon alleen en ik bezorg : 
• aan SODEXO: deze verklaring
• aan Brussel Economie en Werkgelegenheid :

o een kopie van deze verklaring
o een attest van gezinssamenstelling van mijn gemeente
o een attest van mijn kinderbijslagkas waaruit blijkt dat ik rechthebbende op

kinderbijslag ben

1 dit is het nummer dat Sodexo of ACCOR u heeft toegekend bij uw inschrijving als gebruiker.
2 Het gaat om uw rijksregisternummer dat u kan terugvinden op de keerzijde van uw identiteitskaart.
3 SODEXO Benefits &Rewards Services, Dienstencheques Brussels, Pleinlaan 15, 1050 Brussel
4 Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Werkgelegenheid, afdeling dienstencheques, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel 

Deze verklaring geeft u de mogelijkheid om meer dan 500 dienstencheques aan te kopen per 
kalenderjaar.  U moet de verklaring jaarlijks vernieuwen. U maakt het origineel van deze verklaring 
over aan het uitgiftebedrijf SODEXO, zonder bijkomende documenten. U stuurt ook een kopie naar 
Brussel, Economie en Werkgelegenheid, samen met de gevraagde documenten.

VERKLARING OP EER 

MIJN IDENTITEIT 

1 



Ik neem akte van het feit dat ik maximum 1000 dienstencheques per kalenderjaar5 mag aankopen.  
Ik bevestig op eer dat dit attest oprecht en volledig is.

« Gelezen en goedgekeurd » 

5 van 1 januari tot 31 december

 Gedaan te op  Datum 

Handtekening

2 
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