
Inschrijfformulier Ondernemersregister Roerdalen - Hoofdgroep 10: Sociaal Domein 

· U kunt de lijst digitaal invullen en opslaan op uw computer voor uw eigen administratie 
· Vermeld uw bedrijfs- en contactgegevens (verplichte velden) 
· Plaats vinkjes in de lijst bij alle nummers van de goederen en/of diensten die uw bedrijf aanbiedt 
· Verzend het formulier naar: aanbestedingen@roerdalen.nl 

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf:

Adres bedrijf:

Postcode bedrijf (geen spatie):

E-mailadres:

Telefoonnummer (overdag):

Voorletters en achternaam:

Contactpersoon

Plaats van vestiging:

Herkenbosch

Melick

Montfort

Posterholt

Sint Odiliënberg

Vlodrop

Nummer Kamer van Koophandel (8 cijfers):

Vestigingsnummer (12 cijfers; zie uittreksel KvK):



Hoofdgroep 10: Sociaal Domein

Inkooppakket Definitie / voorbeelden

1001 Wmo hulpmiddelen Inkoop van hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollaters, steunkousen, krukken, wandelstokken.

1002 Wmo hulp bij het huishouden Inkoop hulp bij het huishouden.

1003 Wmo trapliften Inkoop van  trapliften.

1004 Overig Wmo Overige Wmo uitgaven maatschappelijke begeleiding, vrijwilligerswerk e.d.

1005 Leerlingenvervoer De uitgaven van het vervoer van leerlingen.

1006 Aangepast vervoer (o.m. WVG, CVV en patiëntenvervoer) Patientenvervoer, gehandicaptenvervoer.

1007 Leermiddelen Aanschaf en levering van leermiddelen zijnde kosten voor lesmateriaal (boeken en abonnementen), 
materiaal voor de biblio- en mediatheek.

1008 Reïntegratiediensten Kosten voor de reïntegratie en (bedrijfs)maatschappelijk werk. Geen ARBO-kosten van eigen personeel.

1009 Volwasseneneducatie Kosten voor volwasseneneducatie.

1010 Medische advisering en indicering burgers Kosten voor medische advisering  / indicering burgers.

1011 Schuldhulpverlening Kosten voor schuldhulpverlening.

1012 AWBZ verstrekkingen en diensten Kosten voor AWBZ verstrekkingen en diensten.

1013 Inburgering Kosten voor inburgeringscursussen.
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