
VERVOER 
PLUK-DE-DAGCENTRUM SINT HENRICUS:

BETALEN MET DIENSTENCHEQUES

Aangepast 
vervoer

Het Pluk-de-dagcentrum zorgt voor inwoners 
van Roeselare voor aangepast vervoer indien 
nodig. Daartoe beschikken we over vier busjes, 
uitgerust voor rolwagens.

Je kan ’s morgens thuis worden opgehaald.  
’s Avonds brengen we je ook graag terug naar 
huis.

Een multidisciplinair team van verpleegkundigen, 
ergotherapeuten en activiteitenbegeleiders staat 
voor je klaar van 8u ’s morgens tot 17u ’s avonds.

Pluk-de-dagcentrum 
Sint Henricus
Sint-Rochusstraat 12
8800 Rumbeke



Dienstencheques aanvragen? 
Wat te doen?

Betalen met dienstencheques

• Iedere rit van en naar het dagcentrum 
wordt geregistreerd door de chauffeur. Na 
het verstrijken van de maand krijg je een 
factuur waarin de reistijd werd omgezet in 
dienstencheques.  

• Gebruik je cheques op papier? Dan bezorg 
je het te betalen aantal cheques aan de 
chauffeur. Je ontvangt hiervoor een betal-
ingsbewijs. 

• Gebruik je elektronische cheques? dan 
worden deze cheques automatisch uit je 
portefeullie gehaald. 

Per rit betaal je € 2 

Je gebruikt al  
dienstencheques

Je gebruikt nog geen 
dienstencheques

Maak je voor andere diensten al gebruik van  
dienstencheques? Dan kan je gebruik maken 
van dezelfde dienstencheques om je vervoer 
te betalen. 

• Je laat weten of je gebruik maakt van  
papieren of elektronische cheques.

• Je bezorgt ons je klantnummer van  
Sodexo.

Je vult hiervoor luik A + B in van het  
bijgevoegde document.

Wij vragen voor jou de dienstencheques aan en 
volgen de verdere administratie op.  

• Je vult hiervoor luik A + C van het  
bijgevoegde document in. 

• Je ondertekent de volmacht aan de  
achterzijde van het bijgevoegd document. 
Hierbij geef je aan de dienst de  
toestemming om in jouw naam  
dienstencheques aan te kopen, te beheren 
en te verwerken. 

Aanvraag van de dienstencheques

• Je schrijft je in op de website van Sodexo 
via www.dienstencheques-vlaanderen.be.

• Je laat weten of je gebruik maakt van  
papieren of elektronische cheques.

• Je bezorgt ons je klantenummer bij Sodexo. 

Je vult hiervoor luik A + B + C in van het 
bijgevoegde document.

Betalen met dienstencheques:

• Maandelijks krijg je een factuur van het 
aantal ritten x €2.

• Hiermee kopen wij voor jou  
dienstencheques aan. 

Je betaalt met:

papieren dienstencheques
• Je krijgt maandelijks een factuur van het 

aantal ritten x € 2.
• Dit bedrag wordt omgerekend naar  

dienstencheques.
• Op de factuur staat vermeld hoeveel  

dienstencheques je moet afgeven aan het 
onthaal van het dagcentrum.

elektonische dienstencheques
• Je krijgt maandelijks een factuur van het 

aantal ritten x €2.
• Het bedrag wordt omgerekend naar  

dienstencheques.
• Op de factuur staat vermeld hoeveel  

dienstencheques automatisch worden 
afgehaald bij Sodexo.

Je betaalt met:

papieren dienstencheques
• Je krijgt maandelijks een factuur van het 

aantal ritten x € 2.
• Dit bedrag wordt omgerekend naar  

dienstencheques.
• Op de factuur staat vermeld hoeveel  

dienstencheques je moet afgeven aan het 
onthaal van het dagcentrum.

elektonische dienstencheques
• Je krijgt maandelijks een factuur van het 

aantal ritten x €2.
• Het bedrag wordt omgerekend naar  

dienstencheques.
• Op de factuur staat vermeld hoeveel  

dienstencheques automatisch worden 
afgehaald bij Sodexo.

De dienst organiseert  
alles voor jou

Je vraagt zelf jouw  
dienstencheques aan 

Nuttige info 

Het vervoer van en naar het Pluk-de-dagcentrum 

Sint Henricus wordt betaald met dienstencheques. 

Een dienstencheque is een betaalmiddel uitgegeven 

door SODEXO met een financiële tegemoetkoming 

van het Vlaamse Gewest waarmee je bepaalde 

diensten voordelig kan aankopen.

Financieel voordeel voor jou:

Je krijgt jaarlijks €1,8 per aangekochte cheque 

terug via de belastingen. Je krijgt hiervoor in april 

een attest van Sodexo om bij je belastingsaangifte 

te voegen. 

Als je geen belastingsaangifte meer hoeft te doen, 

moet je hiervoor een nieuw belastingsformulier 

aanvragen. 

Heb je nog vragen?

Dienstenchequebedrijf Motena 

Christine Desot 

051 24 60 50 

christine.desot@motena.be

Pluk-de-dagcentrum 

Sint Henricus


