Aanvraagformulier
Volwassenenpakket/Kindpakket

Belangrijk:
 de invulling en de ondertekening dient te geschieden door de
aanvrager en de partner.
 de vragen met pen (niet met potlood) invullen en niet door middel
van strepen beantwoorden.
 bij het beantwoorden van een vraag waar een hokje vermeld staat, het hokje aankruisen dat
van toepassing is.

Gegevens aanvrager:
Voorletters:

Naam:
Geslacht:
Burgerservicenr.
:
Telefoonnummer

Tussenvoegsel:

Geboortedatum:

Thuis:

Werk:

Woonadres:

Postcode:

Woonplaats:

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart) bij

Gegevens partner:
Naam:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Burgerservicenr.
:
Geboortedatum:
Voeg een kopie van het identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart) van uw partner bij

Inwonende kinderen en andere inwonenden
Naam en voornaam

Geboortedatum

Eventuele
(familie)relatie

Netto
inkomsten

Werkgever/
Uitkeringsinstantie

Studerend:
Wsf/Wtos?
 nee  ja

 nee  ja

 nee  ja

 nee  ja

Is er sprake van onderhuur? Voeg dan de schriftelijke overeenkomst toe.
Is er sprake van studiefinanciering WSF/WTOS? Voeg de bewijsstukken over WSF/WTOS toe.
Ontvangt u voor uw inwonende kind kinderbijslag? Voeg dan bewijsstukken kinderbijslag toe.

 nee

 ja

 nee

 ja

Inkomsten
Inkomsten

Aanvrager
netto p. maand

Werkgever/
uitkeringsinstantie

Partner netto
p. maand

Werkgever/
Uitkeringsinstantie

Uit arbeid
Niet uit arbeid
Andere inkomsten
Inkomsten afgelopen 12
maanden

U dient bewijsstukken van de inkomsten van de afgelopen 12 maanden bij te voegen
Heeft u, uw partner/echtgeno(o)t(e) een beschikking gekregen inzake de toepassing van heffingskortingen voor
de inkomstenbelasting?
Nee
Ja, namelijk voor een bedrag van €

per maand/per jaar

Voeg een kopie van de beschikking van de belastingdienst bij
Bezittingen en schulden
Hieronder dient u alle bezittingen en schulden op te geven van u, uw partner/echtgeno(o)t(e) en van uw
kinderen, die jonger zijn dan 18 jaar en waarvoor u aanspraak heeft op kinderbijslag.

Overzicht van alle bank-, giro- en spaarrekeningen.
Rekeningnummer

Ten name van

Actuele saldo

U dient kopieën bij te voegen van drie volledige maanden van de afschriften van alle rekeningen
Heeft u andere waardepapieren of bezittingen (bijv. aandelen, levensverzekering)?
ja
nee Zo ja,
voeg bewijsstukken bij.
Heeft u een auto, motor, boot of caravan?
ja
nee Zo ja, voeg kopie kentekenbewijs bij

Kosten van wonen
Huurwoning:
Huur

€

per maand

Huurtoeslag

€

per maand

Totale lasten huurwoning

€

per maand
Koopwoning:

Heeft u een eigen woning?
Nee
Ja (zo ja, dan kunt u het formulier “eigen huis en bijzondere
bijstand” invullen, zodat bij de berekening van uw draagkracht rekening kan worden gehouden met
eventuele hoge woonlasten. Dit formulier is verkrijgbaar bij de afdeling Sociale en Burgerzaken.)
Voeg een kopie van de beschikking huurtoeslag bij
Ik/wij heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld. Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens
controleren. Het is mij/ons bekend dat de gemeente voor dat onderzoek inlichtingen vraagt bij die instanties die
op grond van de Wet werk en bijstand verplicht zijn deze te verstrekken. He t is mij/ons bekend dat mijn/onze
gegevens zijn of worden opgenomen in de persoonsregistratie van de gemeente Elburg .

Handtekening aanvrager:
Aantal bijlagen:

Handtekening partner:

Bank/giroreknr.:
Datum:

De aanvraag en bijlagen moeten worden opgestuurd naar of ingeleverd bij:
Gemeente Elburg
Postbus 70
8080 AB ELBURG

Plaats:

