Gemeente Hellevoetsluis
Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis
Telefoon: 14 0181
E-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl
Website: www.hellevoetsluis.nl

Aanvraagformulier bijzondere bijstand en minimaregelingen
Deze basisgegevens horen bij uw aanvraag voor:
(kruis aan wat van toepassing is)
0 bijlage A:
Individuele bijzondere bijstand (voor bijzondere en noodzakelijke kosten)
0 bijlage B:
Individuele Inkomenstoeslag
(voor huishoudens die 3 jaar een laag inkomen hebben)
0 bijlage C:
Jongerentoeslag
(voor onvrijwillig zelfstandig wonende jongeren tot 21 jaar)
0 bijlage D:
Woonkostentoeslag
(voor woonkosten bij plotselinge inkomensdaling)
0 bijlage E:
Individuele Studietoeslag
(voor studenten met een arbeidsbeperking)
0 bijlage F:
Peuteropvang in natura
(voor gratis vroeg- en voorschoolse educatie)
0 bijlage G: Kindpakket
(voor activiteiten en schoolkosten voor kinderen 18-)
0 bijlage H:
Participatiefonds
(voor activiteiten voor volwassenen 18+)
0 bijlage I:
CV Hellevoetsluis
(voor de uitgebreide zorgverzekering voor minima)

1.

Gegevens aanvrager
Achternaam (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

IBAN: NL

__________

t.n.v.:

Straat en huisnummer:
Woonplaats: HELLEVOETSLUIS (U dient in deze gemeente ingeschreven te staan)

2.

3.

Gegevens partner (indien van toepassing)
Achternaam (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:

Geboortedatum:

Vereenvoudigde aanvraag
Ik doe een vereenvoudigde aanvraag, want: (kruis aan wat van toepassing is en voeg bewijsstuk toe)

0 Ik/ wij hebben dit jaar kwijtschelding gemeentelijke belasting gekregen van het SVHW*
bewijs kwijtschelding gemeentelijke belasting: kopie beschikking SVHW niet ouder dan 1 jaar.
0 Ik/ wij zitten in een minnelijk schuldhulpverleningstraject of een Wsnp-traject*
bewijs schuldhulpverleningstraject: kopie beschikking of contract NVVK-schuldhulpverlener
0 Ik doe een vervolgaanvraag Individuele Studietoeslag*
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0 Ik heb/ wij hebben een (aanvullende) bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet**
0 Ik doe de eerste aanvraag voor Individuele Studietoeslag**
0 Mijn/ onze situatie is anders: U kunt geen vereenvoudigde aanvraag doen, ga naar vraag 4

* ) Voeg gevraagde bewijsstukken toe en ga verder naar vraag 7
**) Ga verder naar vraag 6

4.

Gegevens Gezinssituatie
0 Ik ben alleenstaand en zonder kinderen tot 18 jaar
0 Ik ben samenwonend
0

5.

Ik heb/ wij hebben inwonende kinderen tot 18 jaar

Gegevens inkomen

Mijn/ ons inkomen bestaat uit: (kruis aan wat van toepassing is en voeg bewijsstuk toe)
0 loon uit werk

netto per maand/ per week

€

0 winst uit onderneming (schatting)

netto per maand/ per week

€

0 uitkering (geen bijstand)

netto per maand/ per week

€

0 ontvangen alimentatie

netto per maand/ per week

€

0 pensioenuitkering (geen AOW)

netto per maand/ per week

€

0 anders (ontvangen huur etc.)

netto per maand/ per week

€

Totaal gezamenlijk inkomen:

netto per maand/ per week

€



bewijs inkomen: kopie recente inkomens- en/of uitkeringsspecificatie van aanvrager en partner



indien er executoriaal beslag op inkomen is: kopie beschikking van de rechtbank

0 Ik ontvang/ mijn partner ontvangt studiefinanciering
0 Ik ontvang/ wij ontvangen naast de AOW-uitkering ook een pensioenuitkering
0 Ik betaal/ mijn partner betaalt alimentatie

per maand/ per week

aan: Achternaam (geboortenaam):


6.

€

Voorletter(s):

bewijs alimentatie: kopie beschikking alimentatie of kopie echtscheidingsconvenant

Gegevens vermogen
0 Ik ben alleenstaand zonder minderjarige kinderen: mijn vermogen is lager dan € 5.940,00 (schatting)
0 Wij zijn partners: ons vermogen is samen lager dan € 11.880,00 (schatting)
0 Ik heb/ wij hebben minderjarige kinderen: mijn/ ons vermogen is lager dan € 11.880,00 (schatting)
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Het saldo op de bankrekeningen van mij, mijn partner en minderjarige kinderen bedraagt:
0

Rekeningnummer IBAN: NL

saldo: €

0

Rekeningnummer IBAN: NL

saldo: €

0

Rekeningnummer IBAN: NL

saldo: €

0

Rekeningnummer IBAN: NL

saldo: €

0

Rekeningnummer IBAN: NL

saldo: €

0

Rekeningnummer IBAN: NL

saldo: €

Totaal gezamenlijk banksaldo:


€

bewijs bij Participatiewet-uitkering: kopie bankafschriften van alle bank- en/of spaarrekeningen
van alle gezinsleden van de afgelopen maand met zichtbaar saldo



bewijs bij alle overige situaties: kopie bankafschriften van alle bank- en/of spaarrekeningen van
alle gezinsleden van de afgelopen drie maanden met zichtbaar saldo

Ik bezit/ wij bezitten: (kruis aan wat van toepassing is)
0 auto(s), motor(en) voor hobby of sport), caravan (uitgezonderd dagelijkse auto)

€

0 koopwoning, woonschip, woonwagen (in binnen- en buitenland)

€

0 effecten en/of waardepapieren

€

0 overige luxe bezittingen van waarde (niet zijnde huisraad of kleding)

€

Totaal gezamenlijke bezittingen:

€



indien er onroerend goed is: kopie eigendomsbewijs



indien er executoriaal beslag vermogen is: kopie beschikking van de rechtbank

0 Ik heb/ wij hebben een persoonlijke lening waarop aflossing plaatsvind


7.

€

bewijs persoonlijke lening: kopie leningovereenkomst en kopie betalingen

Verklaring en ondertekening
Ondertekende(n) verklaart (verklaren) dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat de bijlagen de
juiste gegevens bevatten. Ondertekende(n) verklaart (verklaren) ermee bekend te zijn dat de Gemeente
Hellevoetsluis bij andere instanties en/of instellingen informatie kan inwinnen om de juistheid van de in de
aanvraag verstrekte gegevens te controleren en verleent hier toestemming voor.
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Datum aanvraag:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

_____

Voeg de gevraagde bewijsstukken voor vermogen toe en ga verder naar de bijlage(n) voor het vervolg
van uw aanvraag. Zonder de bijlage(n) en de gevraagde bewijsstukken is uw aanvraag niet compleet
en kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Aantal ingeleverde bewijsstukken:
Aantal ingeleverde bijlage(n):

Nadat u de bijlage(n) heeft ingevuld kunt u dit aanvraagformulier kunt u met de bijbehorende bijlagen en
gevraagde bewijsstukken op de volgende wijze inleveren:


bij de balie van de afdeling Werk, Inkomen & Zorg, t.a.v. het Minimateam aan Oostzanddijk 26



opsturen naar Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis



mailen naar gemeente@hellevoetsluis.nl
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Bijlage A Individuele bijzondere bijstand (IBB)
Deze bijlage hoort bij uw aanvraag voor bijzondere bijstand bij bijzondere en noodzakelijke kosten.

Voorwaarden
Ik voldoe/ wij voldoen aan alle voorwaarden:


Ik of mijn partner zijn geen studenten en ontvangen geen studiefinanciering



De datum op de offerte, de factuur of de rekening is korter dan 1 jaar (365 dagen) geleden



De kosten zijn nog niet betaald OF de kosten zijn betaald omdat dat onvermijdelijk was



Ik krijg deze kosten niet of niet helemaal vergoed vanuit een andere regeling

Voor wie vraagt u individuele bijzondere bijstand aan?
Ik vraag/ wij vragen deze individuele bijzondere bijstand aan voor:
Achternaam (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:

Geboortedatum:

Kosten
Bedrag: €

Omschrijving van de kosten:


bewijs kosten: kopie van de originele offerte of factuur of rekening



bewijs bij (para-)medische kosten: kopie polis zorgverzekering, en indien van toepassing:
o bewijs brilkosten: kopie medisch voorschrift of (bril)recept
o bewijs reiskosten specialist: kopie afsprakenkaart
o bewijs eigen bijdrage zorg: kopie specificatie zorgverzekeraar



bewijs bij rechtshulp: kopie brief Raad voor Rechtsbijstand en nota advocaat



bewijs bij verhuis-/ inrichtingskosten: kopie urgentieverklaring of nieuw huurcontract



bewijs bij bewindvoering, curatele, mentorschap: kopie beschikking kantonrechter en nota

Indien van toepassing: De kosten kunnen rechtstreeks worden betaald aan de leverancier:
IBAN: NL

t.n.v.:

Ondertekening (Vergeet niet om ook uw basisgegevens en die gevraagde bewijsstukken bij te voegen)
Aanvrager verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld:
Achternaam aanvrager (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
Handtekening aanvrager:

Datum ondertekening:

Handtekening partner:

Datum ondertekening:
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Bijlage B Individuele inkomenstoeslag (IIT)
Deze bijlage hoort bij uw aanvraag voor huishoudens met een langdurig laag inkomen.

Voorwaarden vervolgaanvraag
Ik voldoe aan alle voorwaarden:


Ik heb/ wij hebben twaalf maanden geleden de Individuele Inkomenstoeslag ontvangen



Er zijn geen wijzigingen in de gezinssituatie of de financiële situatie



Ik of mijn partner zijn jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

Voorwaarden eerste aanvraag
Ik voldoe/ wij voldoen aan alle voorwaarden:


Ik of mijn partner is 21 jaar en ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd



Ik of mijn partner is geen student en ontvangen geen studiefinanciering



Ik heb/ ons gezin heeft de afgelopen drie jaar een laag inkomen uit uitkering en/of werk



Ik heb/ons gezin heeft geen vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens



Ik heb /wij hebben de afgelopen 12 maanden geen Individuele Inkomenstoeslag ontvangen



Ik of mijn partner heeft de afgelopen 12 maanden geen maatregels opgelegd gekregen wegens
schendig van een arbeidsverplichting of een re-integratieverplichting

In te leveren bewijsstukken bij eerste aanvraag


bewijs laag inkomen: inkomens- en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen drie jaar

Ondertekening (Vergeet niet om ook uw basisgegevens en die gevraagde bewijsstukken bij te voegen)
Aanvrager verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld:
Achternaam aanvrager (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
Handtekening aanvrager:

Datum ondertekening:

Handtekening partner:

Datum ondertekening:
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Bijlage C Jongerentoeslag (JT)
Deze bijlage hoort bij uw aanvraag voor een maandelijkse toelage levensonderhoud voor jongeren tot 21 jaar.

Voorwaarden
Ik voldoe/ wij voldoen aan alle voorwaarden:


Ik ben/ mijn partner is jonger dan 21 jaar en ik woon/ wij wonen zelfstandig



Ik ben/ mijn partner is geen student en ik of mijn partner ontvangen geen studiefinanciering



Ik heb/ wij hebben onvoldoende inkomen voor de kosten voor levensonderhoud



Mijn ouders/ De ouders van mijn partner kunnen geen financiële ondersteuning bieden

Reden zelfstandig wonen
Korte omschrijving van de situatie*:

* gebruik het achterste blad als u meer toelichting wilt geven

Kosten levensonderhoud
Ik heb/ wij hebben per maand de volgende kosten voor levensonderhoud:


huur/ hypotheek

€



energie en water

€



verzekeringen (zorgverzekering, inboedelverzekering)

€



overige vaste lasten, zoals

€



huishoudelijke kosten (dagelijkse boodschappen)

€
€

Totaal maandelijkse kosten levensonderhoud:

In te leveren bewijsstukken


bewijs woonkosten: kopie van de huurovereenkomst, nota huur, energie, water



bewijs verzekeringen: kopie zorgpolis, inboedelpolis etc.



bewijs regelingen: kopie zorgtoeslag/ huurtoeslag/ voorlopige belastingteruggave
hypotheekrente

Ondertekening (Vergeet niet om ook uw basisgegevens en die gevraagde bewijsstukken bij te voegen)
Aanvrager verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld:
Achternaam aanvrager (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
Handtekening aanvrager:

Datum ondertekening:

Handtekening partner:

Datum ondertekening:
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Bijlage D Woonkostentoeslag (WT)
Deze bijlage hoort bij uw aanvraag voor een maandelijkse toelage voor woonkosten.

Voorwaarden
Ik voldoe/ wij voldoen aan alle voorwaarden:


Ik of mijn partner zijn geen studenten en ontvangen geen studiefinanciering



Ik woon alleen/ wij wonen in een zelfstandig huurwoning of eigen koopwoning



Ik heb/ wij hebben door een daling in de inkomsten te hoge woonkosten

Reden daling inkomen
Korte omschrijving van de situatie*:

* gebruik het achterste blad als u meer toelichting wilt geven

Woonkosten
Ik heb/ wij hebben per maand de volgende woonkosten:


huur/ hypotheek

€



kosten Vereniging van Eigenaren (indien van toepassing)

€



verzekeringen (inboedel-, brand- en opstal-, overlijdensrisicoverzekering)

€



overige woonlasten, zoals

€

Totaal maandelijkse woonkosten:

€

In te leveren bewijsstukken


bewijs woonkosten: kopie van de huurovereenkomst OF hypotheekakte



bewijs lasten: kopie nota huur OF hypotheek, OZB-beschikking, rioolheffing, opstalverzekering



bewijs gebruik regelingen: kopie huurtoeslag OF voorlopige belastingteruggave
hypotheekrenteaftrek



bewijs kwijtschelding gemeentelijke belasting: kopie beschikking SVHW niet ouder dan 1 jaar.

Ondertekening (Vergeet niet om ook uw basisgegevens en die gevraagde bewijsstukken bij te voegen)
Aanvrager verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld:
Achternaam aanvrager (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
Handtekening aanvrager:

Datum ondertekening:

Handtekening partner:

Datum ondertekening:
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Bijlage E Individuele Studietoeslag (IST)
Deze bijlage hoort bij uw aanvraag voor maandelijkse studietoelage bij een arbeidsbeperking.

Voorwaarden vervolgaanvraag
Ik voldoe aan alle voorwaarden:


Ik heb zes maanden geleden een Individuele Studietoeslag ontvangen



Ik volg nog steeds een opleiding en maak daarvoor gebruik van studiefinanciering

In te leveren bewijsstukken bij vervolgaanvraag


bewijzen lopende studie: kopie inschrijving opleiding en kopie beschikking studiefinanciering

Voorwaarden eerste aanvraag
Ik voldoe aan alle voorwaarden:


Ik ben 18 jaar of ouder



Ik heb een arbeidshandicap waardoor ik met werk niet het wettelijk minimumloon kan verdienen



Ik ga binnenkort een opleiding volgen OF Ik volg op dit moment een opleiding



Ik kan gebruik maken/ ik maak gebruik van studiefinanciering

In te leveren bewijsstukken bij eerste aanvraag


bewijs arbeidshandicap: kopie inschrijving doelgroepregister UWV



bewijs toelating onderwijs: kopie inschrijving bij onderwijsinstelling



bewijs studiefinanciering Wts 2000 of Wtos: kopie (aanvraag) beschikking studiefinanciering

Verstrekking Individuele Studietoeslag
Omschrijving opleiding:
0

Ik heb het lesgeld al betaald en wil de IST op mijn bankrekening ontvangen


0

Studiekosten: €

bewijs betaald lesgeld: kopie betaalde factuur of rekening

Ik heb het lesgeld niet (geheel) betaald en laat de IST overmaken naar de onderwijsinstelling:
Naam onderwijsinstelling:

IBAN: NL

Onder vermelding van kenmerk:

Ondertekening (Vergeet niet om ook uw basisgegevens en die gevraagde bewijsstukken bij te voegen)
Aanvrager verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld:
Achternaam aanvrager (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
Handtekening aanvrager:

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen
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Bijlage F Peuteropvang in natura (PO)
Deze bijlage hoort bij uw aanvraag voor gratis peuteropvang.

Voorwaarden
Ik voldoe/ wij voldoen aan alle voorwaarden:


Ik of mijn partner zijn geen studenten en ontvangen geen studiefinanciering



Ik heb een kind tussen 2,5 en 4 jaar waarvoor ik Kinderbijslag ontvang



Mijn kind is ingeschreven bij een peuteropvang van de Kinderkoepel binnen gemeente
Hellevoetsluis

Voor welke peuter van 2,5 tot 4 jaar in uw gezin vraagt u Peuteropvang aan?
Ik vraag/ wij vragen Peuteropvang aan voor: (bij meer kinderen vult u het achterste blad ook in)
0

Kind 1

Achternaam (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:

Geboortedatum:

0

Kind 2

Achternaam (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:

Geboortedatum:

Gegevens peuteropvang locatie
Naam locatie:

In te leveren bewijsstukken


bewijs inschrijving: kopie inschrijfbewijs/plaatsingsbewijs peuteropvang

Ondertekening (Vergeet niet om ook uw basisgegevens en die gevraagde bewijsstukken bij te voegen)
Aanvrager verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld:
Achternaam aanvrager (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
Handtekening aanvrager:

Datum ondertekening:

Handtekening partner:

Datum ondertekening:
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Bijlage G Kindpakket (KP)
Deze bijlage hoort bij uw aanvraag voor kosten sociale activiteiten en schoolkosten voor kinderen.

Voorwaarden
Ik voldoe/ wij voldoen aan alle voorwaarden:


Ik/ mijn partner krijgt Kinderbijslag voor het kind tussen 0 en 18 jaar



Ik heb/ wij hebben in de afgelopen 12 maanden geen Kindpakket aangevraagd voor het kind

Voor welk inwonend kind tot 18 jaar vraagt u het Kindpakket aan?
Ik vraag/ wij vragen dit Kindpakket aan voor: (bij meer kinderen vult u het achterste blad ook in)
0

Kind 1

Achternaam (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:

0

Geboortedatum:

Kind 2

Achternaam (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:

Geboortedatum:

Kostensoorten
De kosten die met het Kindpakket worden betaald betreffen in elk geval één van de volgende:
0

zwemlessen/ abonnement voor zwembad

0

contributie/ benodigdheden voor sportvereniging, scouting, zeekadetten

0

lesgeld/ benodigdheden voor muziekles, dansles, hobbyclub

0

bezoek aan dierentuin, attractiepark, bioscoop, theater

0

vakantiekamp of schoolreisje

0

benodigdheden voor school

0

computer of computer-gerelateerde kosten

0

fiets of fietsregenkleding

Ondertekening (Vergeet niet om ook uw basisgegevens en die gevraagde bewijsstukken bij te voegen)
Aanvrager verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld:
Achternaam aanvrager (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
Handtekening aanvrager:

Datum ondertekening:

Handtekening partner:

Datum ondertekening:
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Bijlage H Participatiefonds (PF)
Deze bijlage hoort bij uw aanvraag voor kosten sociale activiteiten voor volwassenen.

Voorwaarden
Ik voldoe/ wij voldoen aan alle voorwaarden:


Ik of mijn partner zijn geen studenten en ontvangen geen studiefinanciering



Ik heb/ wij hebben in de afgelopen 12 maanden geen Participatiefonds aangevraagd voor
betrokkene

Voor welke volwassen gezinsleden vraagt u het Participatiefonds aan?
Ik vraag/ wij vragen dit Participatiefonds aan voor: (bij meer gezinsleden vult u het achterste blad ook in)
0

Mijzelf

Achternaam (geboortenaam):
Burgerservicenummer:

0

Voorletter(s):
Geboortedatum:

Mijn partner

Achternaam (geboortenaam):
Burgerservicenummer:

Voorletter(s):
Geboortedatum:

Kostensoorten
De kosten die met het Participatiefonds worden betaald betreft in elk geval één van de volgende:
0

contributie van sportvereniging, muziekvereniging, toneelvereniging, bibliotheek

0

abonnement voor zwembad, fitnesscentrum

0

lesgeld en benodigdheden voor muziekles, dansles, hobbyclub

0

bezoek aan dierentuin, attractiepark, bioscoop, theater

0

Internetaansluiting, maandelijkse kosten Internetprovider

Ondertekening (Vergeet niet om ook uw basisgegevens en die gevraagde bewijsstukken bij te voegen)
Aanvrager verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld:
Achternaam aanvrager (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
Handtekening aanvrager:

Datum ondertekening:

Handtekening partner:

Datum ondertekening:
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Gemeente Hellevoetsluis
Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis
Telefoon: 14 0181
E-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl
Website: www.hellevoetsluis.nl

Bijlage I CV Hellevoetsluis (CV)
Deze bijlage hoort bij uw aanvraag voor de jaarlijkse collectieve CZ-zorgverzekering voor zorgkosten.

Voorwaarden
Ik voldoe/ wij voldoen aan alle voorwaarden:


Ik of mijn partner zijn geen studenten en ontvangen geen studiefinanciering



Ik en mijn partner zijn bij zorgverzekeraar CZ verzekerd of willen overstappen naar CZ



Ik heb/ mijn partner heeft geen achterstand van betaling van de maandelijkse premie
zorgverzekering

Voor welke gezinsleden vraagt u de CV Hellevoetsluis aan?
Ik vraag de CV Hellevoetsluis aan voor: (bij meer gezinsleden vult u het achterste blad ook in)
0

Mijzelf

Achternaam (geboortenaam):
Burgerservicenummer:

0

Voorletter(s):
Geboortedatum:

Partner

Achternaam (geboortenaam):
Burgerservicenummer:

0

Voorletter(s):
Geboortedatum:

Kind 1*

Achternaam (geboortenaam):
Burgerservicenummer:

0

Voorletter(s):
Geboortedatum:

Kind 2*

Achternaam (geboortenaam):
Burgerservicenummer:

Voorletter(s):
Geboortedatum:

* kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd

Ondertekening (Vergeet niet om ook uw basisgegevens en die gevraagde bewijsstukken bij te voegen)
Aanvrager verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld:
Achternaam aanvrager (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
Handtekening aanvrager:

Datum ondertekening:

Handtekening partner:

Datum ondertekening:
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Gemeente Hellevoetsluis
Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis
Telefoon: 14 0181
E-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl
Website: www.hellevoetsluis.nl

Extra bijlage
Deze pagina kunt u gebruiken om ontbrekende informatie toe te voegen.

Extra ruimte voor toelichting

Ruimte voor meer bankrekeningen
0

Rekeningnummer IBAN: NL

saldo: €

0

Rekeningnummer IBAN: NL

saldo: €

0

Rekeningnummer IBAN: NL

saldo: €

0

Rekeningnummer IBAN: NL

saldo: €

Ruimte voor meer gezinsleden
0

Achternaam (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
0

Geboortedatum:

Achternaam (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
0

Geboortedatum:

Achternaam (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:

Geboortedatum:

Ondertekening (Vergeet niet om ook uw basisgegevens en die gevraagde bewijsstukken bij te voegen)
Aanvrager verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld:
Achternaam aanvrager (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
Handtekening aanvrager:

Datum ondertekening:

Handtekening partner:

Datum ondertekening:
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