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AANSLUITINGSFORMULIER 
Gebruik tolkuren voor de afstandstolkendienst 
Inleiding 

Vanaf 1 oktober 2020 moet u, om van de afstandstolkendienst (ATD) gebruik te kunnen maken, 
over een abonnement beschikken. Het werken met een abonnement laat het CAB toe om de 
beschikbare afstandstolken gerichter in te zetten wat ten goede komt aan de bereikbaarheid van 
de ATD voor u als gebruiker (vb. uitbreiden openingsuren). Het abonnement is geldig tot eind 2022 
(einde pilootproject). Opdat u gedurende die periode onbeperkt gebruik kan maken van de ATD 
vraagt het CAB dat u van het totale tolkurenpakket Welzijn (L-uren) en Werk (A-uren) jaarlijks 5 L-
uren of 5 A-uren afstaat aan de ATD.
Wat moet je doen om een abonnement te krijgen? 

1. Vul je persoonlijke gegevens in op dit formulier
2. Kies of je 5 L- of 5 A-uren per jaar inzet
3. Teken het formulier en stuur het op naar ons adres (zie hieronder)
4. Je mag het getekende formulier ook inscannen en via e-mail naar

afstandstolk@cabvlaanderen.be doorsturen

Mijn persoonsgegevens 
Naam en voornaam : 

: Adresgegevens 

Geboortedatum 

 

Ik zet in (duid je keuze aan): 

 ) 

Deze worden jaarlijks gebruikt voor de dienstverlening van de afstandstolkendienst. 

Handtekening :  Datum : 

: 

Verklaring

5 L-uren uit mijn tolkurenpakket (Welzijn via het

5 A-uren uit mijn tolkurenpakket (Arbeid via de  ) 

Opsturen of mailen naar : 
CAB Vlaanderen, Dendermondesteenweg 449, 9070 Destelbergen (mail : afstandstolk@cabvlaanderen.be ). 

Project mogelijk gemaakt dankzij : 

1 Dit abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot einde 2022 (einde pilootproject). Als u het abonnement wenst op te zeggen dan 
gebeurt dit ten laatste voor eind november 2021 via mail naar tolkaanvraag@cabvlaanderen.be.
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