Kledingpas Amersfoort 2018
Waarom dit formulier?

Formulier met bewijsstukken terugsturen

Uit onderzoek blijkt dat gezinnen met schoolgaande

Het ingevulde formulier stuurt u, voorzien van

kinderen het financieel zwaar kunnen hebben. En dan

handtekening(en), terug naar:

vooral als kinderen naar de middelbare school gaan.

Werk Inkomen en Zorg

De gemeente Amersfoort geeft daarom dit jaar een

Antwoordnummer 972

kledingpas van € 100,- aan kinderen in de leeftijd van

3800 VB Amersfoort

12 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders moeten

Er hoeft geen postzegel op de envelop.

rondkomen van een klein inkomen. Met dit formulier

Vergeet u de gevraagde bewijsstukken niet?

kunt u de kledingpas voor uw kind(eren) aanvragen.
Hoe gaat het verder?
Voorwaarden

U krijgt binnen acht weken een brief van ons. Deze

U kunt een kledingpas aanvragen als u aan de

brief noemen wij een beschikking.

volgende voorwaarden voldoet:
•

U heeft één of meer kinderen van 12 tot en met
17 jaar.

Meer informatie

•

Uw (gezamenlijke) inkomen is niet hoger dan
€ 2.030,- (echtpaar/samenwonenden) of € 1.420,(alleenstaande ouders) netto per maand.

op www.amersfoort.nl/sz.

•

Meer informatie over de kledingpas kunt u vinden
Of u kunt bellen naar 14 033.

Uw (gezamenlijke) vermogen is niet hoger dan
€ 11.840,- voor een gezin.

Persoonlijke gegevens
Aanvrager

Partner

Naam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Rekeningnummer (IBAN)

Stuurt u de volgende bewijsstukken mee
Kopie van uw identiteitsbewijs en dat van uw partner (voor zover van toepassing)
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Kinderen van 12 tot en met 17 jaar
Kind

Kind

Naam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)

Kind

Kind

Naam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)

Inkomen
Totaalbedrag netto inkomen per maand
Van uzelf

€

Van uw partner

€

Van uw kinderen tot 18 jaar

€

Stuurt u de volgende bewijsstukken mee
Kopieën van de loonstroken en uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden
Kopie van de beschikking van de Belastingdienst over heffingskortingen
Bewijsstukken van andere inkomsten, zoals alimentatie, inkomsten uit PGB
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Bezittingen
Totaalbedrag op bank- en spaarrekeningen
Van uzelf

€

Van uw partner

€

Van uw kinderen tot 18 jaar

€

Overige bezittingen
Heeft u of uw partner een auto?

0 ja

0 nee

Geschatte waarde

€

Heeft u een eigen koopwoning?

0 ja

0 nee

WOZ-waarde

€

Hypotheekbedrag

€

(in Nederland of in het buitenland)

Stuurt u de volgende bewijsstukken mee
Kopieën van afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste maand

Schulden
Totaalbedrag schulden
Heeft u schulden?

0 ja

Totaalbedrag schulden

0 nee

€

Stuurt u de volgende bewijsstukken mee
Bewijsstukken van uw schulden

Ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld
Datum
Handtekeningen
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Aanvrager:

Partner:

