
Aanvraagformulier – Particulieren ICT-fonds  
Juli 2017

*) doorhalen of deleten wat niet van toepassing is 
A. Persoonlijke gegevens 
De heer/mevrouw*: 
Voorletters en achternaam: 
Adres: 
Postcode & Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Mobielnummer:  
E-mail (verplicht), indien niet bekend, later opgeven: 
Geboortedatum:  
Gezinssamenstelling (meerdere antwoorden mogelijk):  

alleenstaand zelfstandig wonend/alleenstaand inwonend bij………/ 
met partner/met ……… inwonend(e) kind(eren) met de leeftijd(en) van ………………/ 
woonachtig in erkende Wet langdurige Zorg (WLZ) instelling* 

Heeft u eerder een bijdrage vanuit het ICTfonds ontvangen? Ja/nee* 
Heeft u hetgeen u hieronder aanvraagt reeds aangeschaft? Ja/nee* Zo ja, dan wordt uw aanvraag 
in beginsel afgewezen, licht dit toe: 

B. Oogheelkundige gegevens 
Bent u volledig blind? Ja/nee*   
Zo ja, dan een verklaring van uw huisarts bijvoegen 

Bent u slechtziend? Ja/nee* 
Zo ja, graag een oogheelkundige verklaring van een oogarts bijvoegen, waarin de volgende 
gegevens zijn opgenomen: gezichtsscherpte beide ogen, gezichtsvelden en de diagnose. Bij een 
beperkt gezichtsveld graag de gezichtsveldonderzoeken meesturen. 

Het is mogelijk dat u recent (minder dan 5 jaar geleden) al eens eerder een aanvraag heeft ingediend en 
uw visus daarna niet verbeterd is. In dat geval hoeft u mogelijk uw gegevens niet opnieuw bij te voegen. U 
dient hierover eerst telefonisch of per mail contact met ons op te nemen.  
 De LSBS heeft bevestigd dat zij beschikt over de juiste oogheelkundige gegevens. 

C. Financiële gegevens 
! Een kopie/uitdraai bankafschrift van de betaalrekening van de laatste volledige 
kalendermaand bijvoegen. 
 
IBAN/bankrekeningnummer: NL..   
Netto inkomen per maand: €     
Netto inkomen partner per maand: €     
Netto inkomen inwonende kinderen, totaal per maand: €    
Huurtoeslag per maand: €    
Zorgtoeslag per maand: €    
Overig per maand (denk aan belastingteruggaaf, kindgebonden budget e.d.): € 
Totale (gezamenlijke) spaartegoeden (op aparte rekening en/of betaalrekening): €    
Totale waarde effecten (gezamenlijk): €    
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Totale waarde huis of grond in binnen- en/of buitenland: €    
Huurlasten per maand: €   
Hypotheeklasten per maand: rente €        aflossing €   
Premie levensverzekering per maand: €        
Belangrijke maandelijkse vaste lasten: €   , te weten: 
Totale schulden/leningen: €           aflossing per maand: € 
Extra bijdrage thuiszorg per maand: €   , te weten: 
Extra kosten i.v.m. handicap per maand: €   , te weten: 
Opmerkingen: 

D. Wat vraagt u aan? Kies Optie en productsoort 
** incl. eventuele toebehoren zoals los toetsenbord, hoes, verzekering of iTunes/PlayStore tegoed 

voor apps 
 Optie 1 

Bijdrage van €………… (bedrag invullen maximaal € 500**) voor een  
 iPad  Android tablet  

 Optie 2 
Bijdrage van €………… (bedrag invullen maximaal € 550**) voor een  
 desktop  laptop  

 Optie 3 
Bijdrage van €………… (bedrag invullen maximaal € 1.000**) voor een iMac/MacBook  
Aanvragers die in een WLZ-instelling wonen kunnen maximaal € 500 aanvragen. 

 Optie 4 
Bijdrage van €………… (bedrag invullen maximaal € 650**) voor een 
 iPad Pro   iPhone 6/7 (S) (Plus) of hoger   Samsung Galaxy S6, S7 of hoger 
 Doro-Claria-smartphone   Andere Smartphone, ……………………… 

 Optie 5 
Bijdrage van €………… (bedrag invullen) voor een ……………………………… 
(offerte of link aanleveren!) 

Uitgebreide motivering voor optie 3 en 5: 

Let op:  
In beginsel mag u niet eerder dan na 5 jaar weer een aanvraag indienen voor hetzelfde soort 
product; 
Twee opties aankruisen is alleen mogelijk bij combinatie van: 
optie 1 of 2 met optie 4; max. totaalbedrag dat kan worden toegewezen is € 1.000. 
optie 3 met optie 4; max. totaalbedrag dat kan worden toegewezen is € 1.250. 
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E. Vaardigheid en gebruiksdoel? 
Heeft u ervaring met het gebruik van het aangevraagde? Ja/nee* 
Zo ja, omschrijf deze ervaringen: 

Heeft u, in relatie tot het aangevraagde, één of meerdere cursus(sen) gevolgd? Ja/nee* 
Zo ja, welke cursus en waar? 

Gaat u binnenkort een cursus volgen? Ja/nee* 
Zo ja, welke cursus en waar? 

Waarvoor gaat u het aangevraagde gebruiken? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Basisschool/Middelbare school/Studie/(vrijwilligers)Werk/Privé/Anders, namelijk …………….* 

Welke toepassing(en) gaat u gebruiken? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Tekstverwerking (Word)/E-mail/Internet/Social media/Navigatie/(andere) Apps of programma’s 
zoals ……………….* 

Hoe intensief verwacht u het aangevraagde te gaan gebruiken? Dagelijks/Wekelijks/Maandelijks* 

Opmerkingen: 

F. Betaling (indien een toezegging volgt) – Maak uw keuze 
Indien (en voor zover) het bestuur aan u een toezegging gaat doen zijn er drie opties.  

 Optie A 
U gaat tot aanschaf en betaling van het aangevraagde over. U stuurt achteraf per post of  
per email het betalingsbewijs (bankafschrift of kassabon of kopie contract met provider bij  
een smartphone), gedateerd na de datum van de toewijzingsbrief, naar de LSBS. 
Binnen 30 dagen wordt maximaal de toegezegde bijdrage overgemaakt naar uw 
rekening. Na toezegging schiet u het bedrag dus voor. 

 Optie B 
U neemt contact op met de door u gekozen leverancier en vraagt een pro- 
forma nota aan. Die stuurt u per post of per email naar ons. De LSBS maakt binnen  
30 dagen de toegezegde bijdrage rechtstreeks over aan die leverancier. U betaalt een  
eventueel restant bij en neemt contact op met de leverancier over de levering.  

 Optie C 
U mailt ons een link die verwijst naar de door u gewenste producten in de 
webshop van de door u gewenste leverancier(s). Onze stichting kan deze producten via 
iDeal betalen en de leverancier verzoeken de producten bij u te bezorgen. Deze optie is 
niet mogelijk indien het totaalbedrag de maximale toegezegde bijdrage overschrijdt. 

G. In te vullen door/namens aanvrager: 

Ik verklaar hierbij dat het bovenstaande naar waarheid is ingevuld en geef de LSBS toestemming 
de verstrekte gegevens (digitaal) te verwerken op een wijze die het bestuur in staat stelt de 
aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen.  

Plaats:      Datum: 

Handtekening: 

    
Ingevuld door aanvrager/ingevuld namens aanvrager* 

Door (naam en functie):………………………………………………………………………………. 
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H.  Externe Ondersteuning (hij/zij kan ook een mail sturen naar lsbs@lsbs.nl) 

In te vullen door hulpverlener : 
a. Verwacht u dat de aanvrager de computer/tablet/smartphone veelvuldig (meer dan 1 keer per 
week) gaat gebruiken? Ja/Nee/Weet ik niet* 
b. Is de aanvrager volledig ervan op de hoogte hoe de vergroting en/of voice-over op de 
computer/tablet/smartphone werkt? Ja/Nee/Weet ik niet/Niet van toepassing* 
c. Is de aanvrager volledig op de hoogte van wat hij/zij van Koninklijke Visio/Bartiméus/Robert 
Coppes kan verwachten m.b.t. cursussen en/of begeleiding? Ja/Nee/Weet ik niet * 
d. Heeft u twijfel dat de aanvrager de te volgen cursussen met goed gevolg zal afsluiten?  
Nee/Weet ik niet/Niet van toepassing/Ja, want…………………………………………* 
e. Ondersteunt u deze aanvraag? Ja/Nee/Ik twijfel, want ………………………………..* 
f. Opmerkingen: (dit kan ook in een aparte email) 

Naam: 
Werkzaam bij: Koninklijke Visio/Bartiméus/MEE/Robert Coppes/anders, namelijk…………………* 
Functie:       
E-mail: 
Mobiel telefoonnummer: 
Handtekening: 

Toelichting  
Sinds 1997 werken enkele fondsen voor mensen met een visuele beperking samen in het ICT-fonds. Het 
ICT-fonds wordt uitgevoerd door de LSBS. De taak van het ICT-fonds is om aan mensen met een visuele 
beperking die financieel niet in staat zijn om een computer/tablet/smartphone aan te schaffen een bijdrage 
daarvoor te verstrekken.  

Voorwaarden: 
1. De aanvrager dient tot de doelgroep te behoren. Op basis van een oogheelkundige verklaring 

wordt door een oogarts die deel uitmaakt van het bestuur van de LSBS bepaald of de 
aanvrager/-ster tot de doelgroep behoort.  

2. Ter beoordeling van de LSBS komt vast te staan dat de aanvrager financieel gezien niet in 
staat geacht mag worden om zelf een computer/tablet/smartphone aan te schaffen. Er zijn 
geen harde grenzen, omdat zowel met inkomsten als uitgaven en bijzondere omstandigheden 
rekening gehouden kan worden. 

3. Er is voldoende waarborg dat de computer/tablet/smartphone ook daadwerkelijk door de 
aanvrager voldoende intensief gebruikt gaat worden en dat hij of zij daarvan gemak zal 
hebben. Ondersteuning vanuit de regionale instellingen (Koninklijke Visio/Bartiméus/Robert 
Coppes) is daarom gewenst. Wij wijzen u erop dat de diensten van deze instellingen ten laste 
komen van het eigen risico van uw zorgverzekering. 

4. Er wordt geen bijdrage toegekend als het aangevraagde reeds is aangeschaft. Anders 
gezegd: achteraf worden geen bijdragen toegezegd. Het is dus belangrijk dat u de aanvraag 
indient en behandeling afwacht, voordat u het aangevraagde (de computer/tablet/smartphone) 
aanschaft. 

5. Indien het ICT-fonds een toezegging aan u doet stuurt u enkele weken nadat u het product in 
gebruik heeft genomen ons een email waarin u laat weten hoe het product u bevalt en welke 
programma’s/apps u zoal gebruikt.  

Procedure: 
Stap 1 Dit aanvraagformulier compleet invullen en voorzien van de gevraagde bijlagen indienen 

bij het ICT-fonds/LSBS, Postbus 200, 6710 BE  EDE, lsbs@lsbs.nl 
Stap 2 Een toewijzingsbrief of afwijzingsbrief volgt per post en eventueel per mail binnen 6 

weken. De ondersteuner ontvangt de brief uitsluitend per email. Als er een toezegging 
volgt kan niet eerder dan na 5 jaar weer een aanvraag worden ingediend voor 
hetzelfde soort product bij het ICT-fonds.  

Stap 3 Enkele weken nadat u het product in gebruik heeft genomen stuurt u ons de email,  
 zoals aangegeven bij nummer 5 van de hierboven genoemde voorwaarden.
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