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Maandloonspecificatie
Naam zorgverlener: 

    Let op: Voordat u begint met het invullen van de maandloonspecificatie, eerst het document downloaden en opslaan.  
Open vervolgens het document in Acrobat Reader. Anders werkt de automatische rekenmodule in het document niet.

Soms komt het voor dat we u vragen om een maandloonspecificatie aan te leveren. Een maandloonspecificatie geeft inzicht in de zorg die u ontvangt.  
U ziet dan overzichtelijk waaruit het maandbedrag is opgebouwd. U vult per zorgverlener een aparte maandloonspecificatie in.

• Kies welke zorgfunctie(s) van toepassing zijn. Welke zorg levert uw zorgverlener? 
• Vermeld het aantal uren per week en het uurtarief. Daarna krijgt u automatisch het ‘Totaal bedrag per week’ en ‘Totaal bedrag per maand’. 

 1. Zorgfunctie  2. Uren per week 3. Tarief per uur 4. Totaal bedrag per week 5. Totaal bedrag per maand 

 Persoonlijke Verzorging  

  Verpleging  

  Begeleiding Individueel  

  Begeleiding Groep  

  Huishoudelijke hulp  

  Logeeropvang  

  Wooninitiatief (toeslag)  

  Totaal 

Gegevens budgethouder

Naam
  

Adres
  

Postcode en woonplaats
  

 Geboortedatum
  

  

Maandloonspecificatie opsturen

Stuur de specificatie naar het VGZ Zorgkantoor. Dit gaat snel en makkelijk via 
mijn.vgzzorgkantoor.nl. Kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document 
uploaden’. Stuurt u de specificatie liever met de post? Op www.vgz-zorgkan-
toren.nl vindt u ons postadres.

http://mijn.vgzzorgkantoor.nl
http://www.vgz-zorgkantoren.nl
http://www.vgz-zorgkantoren.nl
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