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RUBRIEK I – IN TE VULLEN DOOR DE GEBRUIKER 

Autorisatienummer (nummer vermeld als mededeling bij 
overschrijving):   __ _   _   _ _ _ _   _ _  ( _ _ ) 

IBAN rekeningnummer gebruiker 

IBAN  
 
Eventueel  
Tel. privé ………………………… GSM…………………………  
Tel. kantoor ……………………………… Fax ………………………….  

Gebruik hoofdletters a.u.b. 

E-mail ……………………………………………………………………… 

 Mevrouw  Meneer 

Naam en voornaam 

…………………………………………………………………………… 

Straat en nummer 
…………………………………………………………………………… 

Postcode …………         Gemeente …………………. 

Voor alle informatie in verband met de procedures, kan u contact op nemen met het PWA of uw gebruikersformulier te raadplegen (1A 
of 1B) 

 Niet-ontvangst van PWA-cheques (aangifte ten laatste één maand na de betaling) 

Overgeschreven van het IBAN rekeningnummer IBAN BE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _, op _ _ - _ _ - _ _ _ _. 
Het bedrag van  ………………… EUR voor de aankoop van  …………….. cheques.  
De als niet-ontvangen aangegeven cheques mogen niet meer worden gebruikt. Indien ik de cheques ondertussen toch zou 
ontvangen, verbind ik mij ertoe Edenred hiervan op de hoogte te brengen. 

 Verkeerde PWA-cheques ontvangen  

Het (de) onderste luik(en) van de verkeerde cheques toevoegen bij dit formulier 

Beschrijf de fout: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Verloren of gestolen PWA-cheques  

Ik verklaar op eer dat de nog geldige PWA-cheques van nr. ………………………… tot nr. …………………………  

(in totaal ……………….. cheques ), waarvoor het bedrag werd overgeschreven op _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

  verloren zijn   gestolen zijn (PV aan aangifte bij de Politie toevoegen). 

U ontvangt de terugbetaling van deze cheques. Enkel voor cheques op naam aan 70%, terugbetaling 7 maanden na het verstrijken 
van de geldigheidsdatum van de cheques, mits een vermindering van 0,25 euro per aanvraag voor administratieve kosten. 

De als gestolen of verloren verklaarde cheques mogen niet meer worden gebruikt. Indien ik de cheques zou terugvinden of ze mij 
zouden worden teruggegeven, verbind ik mij ertoe Edenred hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. 

 Verloren of gestolen PWA-cheques, teruggevonden vóór de terugbetaling  

Ik verklaar dat de PWA- cheques van nr. …………………………………. tot nr. …………………………………… (in totaal ……………… 
cheques) teruggevonden zijn. De aanvraag tot terugbetaling wordt geannuleerd. 

 Omruilen van PWA-cheques die nog geldig zijn of waarvan de geldigheidsdatum minder dan 6 maanden verstreken is 

Het (de) onderste luik(en) van de om te ruilen cheques toevoegen bij dit formulier (de omruiling is gratis). 

Aantal PWA cheques ………………………………………. 

 Terugbetaling van PWA-cheques die nog geldig zijn of waarvan de geldigheidsdatum minder dan 6 maanden verstreken 

is  

Het (de) onderste luik(en) van de terug te betalen cheques toevoegen bij dit formulier. De terugbetaling gebeurt aan 100% tijdens het 
aankoopjaar; nadien aan 70%, mits een vermindering van 0,25 euro per aanvraag voor administratieve kosten. 

De terugbetaling van de PWA-cheques op naam ten aanzien van rechtspersonen gebeurt aan 100% van de aankoopprijs, mits een 
vermindering van 0,25 euro per aanvraag  voor administratieve koste, ook na het jaar van de aankoop. 

Aantal PWA cheques ………………………………………. 

 Adreswijziging  

Nieuw adres  Straat en nummer ……………………………………………………………………………………………….. 

Postcode  …………             Gemeente   …..........................  
 Opmerkingen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening van de gebruiker …………………………………………………… Datum: _ _ - _ _ - _ _ _ _ 
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RUBRIEK II – IN TE VULLEN DOOR DE PWA-WERKNEMER 

Gebruik hoofdletters a.u.b. 

 

 Mevrouw  Meneer 

_ _ _ _ _ _ _   _ _ 
INSZ  
(zie verso van de identiteitskaart) 
 
Eventueel  
GSM…………………  
Fax ………………….  
E-mail …………………………………………………………………….. 

Naam en voornaam 
……………………………………………………………………………………………… 

Straat en nummer 
……………………………………………………………………………………………… 

Postcode …………         Gemeente………………….. 

 

 

 Verloren of gestolen PWA-cheques  

Ik verklaar op eer dat de nog geldige PWA-cheques van nr. ………………………… tot nr. ………………………… (in totaal 
………………. cheques) 

  verloren zijn   gestolen zijn (PV aan aangifte bij de Politie toevoegen) 

Ik voeg hierbij de vereiste bewijsstukken van de gebruiker waaruit blijkt dat hij de bovenvermelde cheques aan mij heeft overgemaakt. 
Ik laat de PWA-beambte onderstaand kader invullen. 
 

Uit het prestatieformulier blijkt dat: 

 de hierboven vermelde PWA-cheques betaald mogen worden 

 slechts ………. van de hiernaast vermelde PWA-cheques betaald mogen worden 

 

 
 

            Geldigheidsstempel PWA 
 
 
 
Datum _ _ - _ _ - _ _ _ _  Handtekening PWA-beambte ………………………………….  
 

 
U zal 7 maanden na het verstrijken van de geldigheidsdatum van de cheques een waardebon ontvangen. 
 
De als gestolen of verloren verklaarde cheques mogen niet meer worden gebruikt. Indien ik de cheques zou terugvinden of ze mij 
zouden worden teruggegeven, verbind ik mij ertoe Edenred hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. 
 

 Verloren of gestolen PWA-cheques, teruggevonden vóór ontvangst van de “waardebon” 

Ik verklaar dat de PWA- cheques van nr. …………………………………. tot nr. …………………………………… (in totaal  

………………. cheques) teruggevonden zijn. De aanvraag voor de “waardebon” wordt geannuleerd. 

 Adreswijziging  

Nieuw adres  Straat en nummer ………………………………………………………………………………………………. 

Postcode ………… Gemeente ……………………… 
 Opmerkingen 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening van de PWA-werknemer …………………………………………………… Datum: _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

 

 

 

Stuur dit formulier naar EDENRED – Departement PWA-cheques - Vorstlaan 165/B9 – 1160 Brussel 


