Stichting Leerkansen Zeist

Geld Terug Regeling Zeist

Met de Geld Terug Regeling kunnen inwoners in de gemeente Zeist geld terug krijgen voor allerlei
activiteiten en producten. Onderstaand een overzicht aan activiteiten en producten waarvoor u de
Geld Terug Regeling kunt aanvragen. U krijgt uitsluitend een vergoeding voor de kosten van de
volgende activiteiten en producten:
Activiteiten en producten

























Abonnement voor culturele voorstellingen (muziek, toneel, enz.), dansschool, tijdschrift en
krant, telefoon en internet
Activiteiten van Stichting MeanderOmnium
Bioscoop
Computer, aanschaf
Computercursussen
Concerten
Cursussen, educatie en inburgering
Cursussen op cultureel terrein
Dierentuin/pretpark/museum
Fiets (reparatie)
Fitness en sportscholen
Kindervakantieweek Lobbus
Lidmaatschap van: bibliotheek, buurt-/wijkvereniging, consumentenorganisatie,
gehandicaptenorganisatie, hobbyvereniging, Kunstuitleen, Kruisvereniging, organisatie van
allochtonen, ouderenbond, patiëntenorganisatie, scouting, speeltuinvereniging,
sportverenigingen, vakbond, toneel-, dans-, muziek-of zangvereniging
Museumjaarkaart / CJP-kaart
NS Voordeelurenkaart, bus-en treinkaartjes
Paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs en pasfoto’s daarvoor
Peuterspeelzalen
Schoolexcursies en/of schoolreisjes
Schriftelijke cursussen
Seizoenskaart sportverenigingen
Volksuniversiteit, Teleac, Open Universiteit
Zwemabonnement, meerbadenkaart
Zwemles

Voorwaarden

Voor inwoners van de gemeente Zeist met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en
een vermogen onder de vermogensgrens.
 Studenten zijn uitgesloten.
 U vult de aanvraag in per gezin; u dient één aanvraag tegelijk in voor alle gezinsleden.
 Thuiswonende kinderen vanaf 18 jaar moeten zelf een eigen aanvraag indienen.
 De vergoeding is maximaal € 100,00 per volwassene en € 200,00 per kind.





De vergoeding wordt na de aanvraag uitbetaald.
U mag de vergoeding voor een kind niet besteden voor een volwassene.
U mag de vergoeding voor een volwassene wel besteden aan de kosten van activiteiten voor
uw kinderen.

Bewijsstukken
De RSD kan achteraf bewijsstukken opvragen. Hieruit moet blijken dat u de vergoeding ook
daadwerkelijk besteed heeft aan de aangewezen activiteiten en producten. Een bewijsstuk is een
kwitantie, toegangskaartje, treinkaartje of een bank- of giroafschrift waaruit bijvoorbeeld uw
abonnements- en/of lidmaatschapskosten blijken. Kunt u niet aantonen dat u de vergoeding besteed
heeft aan de bovengenoemde activiteiten en/of producten, dan vordert de RSD de ten onrechte
betaalde vergoeding van u terug.
Online Aanvragen
Via “Bereken uw recht+' kunt u een vergoeding vanuit de Geld Terug Regeling online
aanvragen. Aan de hand van een aantal vragen wordt beoordeeld op welke vergoeding uw mogelijk
recht heeft. Met uw DigiD inlogcode, inkomen- en vermogensgegevens kunt u daarna direct een
aanvraag indienen.
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