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

Declaratieformulier bijzondere bijstand en minimaregelingen
1. Soort declaratie
Dit declaratieformulier hoort bij uw beschikking voor: (kruis aan wat van toepassing is)
0 Kindpakket:

_____________

0 Participatiefonds:

_______

_____ (vermeld hier het zaaknummer)

________ _ _ (vermeld hier het zaaknummer)

0 Bijzondere bijstand geringe kosten: __________

___ _

(vermeld hier het zaaknummer)

2. Gegevens over gezinslid/ gezinsleden waarvoor u de declaratie indient
Voor wie gaat u kosten declareren? (Meer dan 4 gezinsleden? Vul dan een tweede formulier in)
0

Gezinslid 1: Achternaam (geboortenaam):

Geboortedatum:
0

0

Voorletter(s):

Totaal bedrag voor dit gezinslid: €

Gezinslid 4: Achternaam (geboortenaam):

Geboortedatum:

Voorletter(s):

Totaal bedrag voor dit gezinslid: €

Gezinslid 3: Achternaam (geboortenaam):

Geboortedatum:
0

Totaal bedrag voor dit gezinslid: €

Gezinslid 2: Achternaam (geboortenaam):

Geboortedatum:

Voorletter(s):

Voorletter(s):

Totaal bedrag voor dit gezinslid: €

3. Declaraties Kindpakket of Participatiefonds
Welke kosten declareert u?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(Voeg de betaalbewijzen toe van de gemaakte kosten)

contributie van sportvereniging, muziekvereniging, toneelvereniging, bibliotheek
abonnement voor zwembad, fitnesscentrum
lesgeld en benodigdheden voor muziekles, dansles, hobbyclub
bezoek aan dierentuin, attractiepark, bioscoop, theater
Internetaansluiting, maandelijkse kosten Internetprovider
vakantiekamp of schoolreisje
benodigdheden voor school
computer of computer-gerelateerde kosten
fiets of fietsregenkleding
overige, zijnde:
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4. Declaraties Bijzondere bijstand bij geringe kosten
Welke geringe kosten declareert u?

(Voeg de betaalbewijzen toe van de gemaakte kosten)

Bijzondere bijstand voor:
Totaal bedrag geringe kosten: €
Let op: Als u een beschikking heeft voor geringe kosten mag u kleine kosten opsparen tot
maximaal €180,00 in totaal. De afzonderlijke bedragen mogen niet hoger zijn dan €20,00

5. Uitbetaling
Op welk rekeningnummer wilt u de uitbetaling hebben?
0 Op rekening van mijzelf/ mijn partner:

(kruis aan wat van toepassing is)

IBAN: NL
t.n.v.:

0 Op rekening van derden (een leverancier): IBAN: NL
t.n.v.:
(geef hier het kenmerk aan) Kenmerk:

6. Verklaring en ondertekening
Ondertekende(n) verklaart (verklaren) dat dit declaratieformulier 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 het declaratieformulier verstrekte gegevens te controleren en verleent hier toestemming voor.
Aldus naar waarheid ingevuld,
Achternaam (geboortenaam):

Voorletter(s):

Burgerservicenummer:
Handtekening aanvrager:

Datum ondertekening:

Handtekening partner:

Datum ondertekening:

(Vergeet niet om de gevraagde bewijsstukken bij te voegen)

Extra ruimte voor toelichting

Dit declaratieformulier kunt u samen met de bewijsstukken inleveren bij de balie van de afdeling Werk,
Inkomen & Zorg, t.a.v. het Minimateam, bezoekadres Oostzanddijk 26 of opsturen naar Postbus 13, 3220
AA Hellevoetsluis.
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