REGLEMENT WARME MAALTIJDEN AAN HUIS

De dienst “warme maaltijden aan huis” zorgt ervoor dat een volwaardige maaltijd bij u aan
huis wordt geleverd, bestaande uit soep, een hoofdgerecht en een dessert.
Het is aan te raden uw maaltijd onmiddellijk op te eten. De maaltijden mogen niet
heropgewarmd worden.
Art. 1 De Dienst Maaltijden is een thuiszorgdienst bedoeld om de klant zo lang mogelijk in
zijn thuismilieu te laten verblijven.
Art. 2 Het OCMW van Oudenburg biedt maaltijden aan, aan ouderen,vanaf de leeftijd van
65 jaar, en minder-validen, alleenstaanden of gezinnen, als zij niet of onvoldoende in staat
zijn om zelfstandig of met de hulp van kinderen of kleinkinderen hun maaltijden te bereiden,
door één van de volgende redenen:
•
•

medische oorzaken: ziekte, beperking, ongeval, hoge leeftijd, …
bijzondere sociale omstandigheden: overlijden partner, herstel na hospitalisatie,
hospitalisatie partner, eenzaamheid…

De aanvragers moeten op het grondgebied van Groot-Oudenburg wonen.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kan hierop uitzonderingen toestaan.
Art. 3 De maaltijden worden enkel aan huis bedeeld op werkdagen. Op zaterdagen, zon- en
feestdagen kan de maaltijd wel afgehaald worden in de keuken van het WZC Riethove.
De thuisbedeling gebeurt volgens een welbepaalde route. U kunt dus onmogelijk zelf het uur
bepalen waarop uw eten gebracht wordt.
Art. 4 Tweewekelijks ontvangt u een menu voor de volgende twee weken. Daarop wordt ook
vermeld wanneer er geen bedeling is.
Art. 5 Op uw aanvraag bieden wij volgende uitzonderingen aan: zoutloos, vetloos,
suikerloos, gesneden, gemalen, altijd puree. Bij dieetvoeding en gesneden en gemalen
voeding is er een aangepast dessert.
Andere uitzonderingen zijn enkel mogelijk op doktersvoorschrift.
Art. 6 Gebruikers die geen soep of geen dessert wensen kunnen geen vermindering krijgen
op de maaltijdprijs.
ART.7 Een extra portie soep kan besteld worden aan 1,50 EUR per portie. Levering van enkel
soep is niet mogelijk.
Art. 8 Alle aanvragen gebeuren bij de verantwoordelijke van de Dienst Maaltijden, mevr.
Britt Verburgh (tel. 0491 63 16 49) of, bij haar afwezigheid,bij één van de collega’s van de
Sociale Dienst, enkel op werkdagen. Bij aanvraag dient het reglement ondertekend te worden.
De aanvragen dienen te gebeuren, minstens één dag op voorhand vóór 12 uur.
Indien u maaltijden wenst te nemen in het weekend of u wenst te starten op maandag, dan
dient de aanvraag uiterlijk tegen de vrijdag voordien, vóór 12 uur, te gebeuren.
Als u voor een bepaalde dag geen maaltijd wil of opnieuw maaltijden wil na een
onderbreking, moet u dit minstens één dag op voorhand aan de Sociale Dienst of aan de
keuken melden (indien dit een zaterdag, zondag of maandag betreft dient u de vrijdag
voordien, uiterlijk om 12 uur, te verwittigen).

Art. 9 Bij uw aanvraag vragen wij uw contactgegevens en de contactgegevens van een
familielid of kennis (om te kunnen verwittigen bij onrustwekkende afwezigheid).
Art. 10 In uitzonderlijke gevallen (onvoorziene ziekenhuisopname of andere gevallen van
overmacht), kan u de aanvraag de dag zelf nog wijzigen voor 9 u ’s morgens. In dit geval kan
het OCMW niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen.
Indien er niet tijdig verwittigd werd zal de maaltijd aangerekend worden.
Art. 11 De gebruiker verbindt zich ertoe de schotels waarin de maaltijden geserveerd worden,
af te wassen en dagelijks terug mee te geven (ook bij ziekenhuisopname). Indien u schotels
achterhoudt zullen die u aangerekend worden.
Art. 12 De prijs wordt bepaald op 6,50 EUR per maaltijd voor de thuisbedeling. De
afgehaalde maaltijden worden aangerekend aan 5,50 EUR per maaltijd. Klanten met een
beperkt inkomen kunnen een aanvraag indienen voor het bekomen van een verlaagd tarief, na
inkomensonderzoek en goedkeuring van de OCMW-raad.
De prijs van de maaltijden wordt vastgesteld door de OCMW-raad.
Art. 13 Er wordt u maandelijks een factuur toegestuurd, halfweg de maand volgend op de
maand waarin de maaltijden gebruikt worden. Er wordt aangeraden uw factuur via
domiciliëring te betalen. Het ontvangen van de factuur geldt als prenotificatie.
Art. 14 Voor alle problemen en vragen moet contact opgenomen worden met de
verantwoordelijke van de Dienst Maaltijden, mevr. Britt Verburgh. Om de bedeling zo vlot
mogelijk te laten verlopen is het niet wenselijk problemen of klachten met de bedeler te
bespreken.
Art. 15 De gebruiker verklaart zich akkoord om de bepalingen van dit reglement na te leven.
Art. 16 Dit reglement werd goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 28 april 2015.
Werkuren en bereikbaarheid:
Verantwoordelijke Dienst Maaltijden: mevr. Britt Verburgh
Bereikbaarheid: elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur.
Tel. 0491 63 16 49- e-mail: brigitte.verburgh@ocmw-oudenburg.be
Bij afwezigheid van de verantwoordelijke wordt de aanvraag door collega’s van de Sociale
Dienst genoteerd.
Keuken WZC Riethove: tel. 059 34 02 37
Opgemaakt in tweevoud, waarvan één exemplaar voor de gebruiker.
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