Aanvraagformulier noodfonds
U kunt deze aanvraag alléén indienen als u in Hillegom of Lisse woont. In de folder Noodfonds kunt u
lezen aan welke voorwaarden u moet voldoen.
1. Persoonsgegevens aanvrager
Voorletters en achternaam
________________________________________________________________
Adres

________________________________________________________________

Postcode en woonplaats

________________________________________________________________

Telefoonnummer

________________________________________________________________

Burgerservicenummer

________________________________________________________________

2. Persoonsgegevens partner
Voorletters en achternaam
________________________________________________________________
Burgerservicenummer

________________________________________________________________

3. Gezinssituatie








Ik ben alleenstaande, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
Ik ben alleenstaande, ik heb de pensioengerechtigde leeftijd of ben ouder
Ik ben alleenstaande met inwonende kinderen
Wij zijn een echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
Wij zijn een echtpaar of samenwonend en één van ons is jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
Wij zijn een echtpaar of samenwonend en beiden hebben de pensioengerechtigde leeftijd of zijn ouder

4. (Gezins)inkomen (invullen wat van toepassing is)
Mijn / ons (gezamenlijk) netto inkomen uit arbeid (exclusief vakantiegeld)
bedraagt

€
___________________________
per maand / per 4 weken *)

Mijn / ons (gezamenlijk) netto pensioen (exclusief vakantietoeslag)
bedraagt

€
___________________________
per maand / per 4 weken *)
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Mijn / onze overige inkomsten (bijvoorbeeld uitkering(en) / voorlopige teruggave Belastingdienst) (exclusief
vakantietoeslag):
Soort inkomen
__________________________________________

Bedrag
€ _____________________ per mnd / per 4 wkn *)

__________________________________________

€ _____________________ per mnd / per 4 wkn *)

__________________________________________

€ _____________________ per mnd / per 4 wkn *)

*) doorhalen wat niet van toepassing is.
Als uw totale gezinsinkomen hoger is dan 130% van de vooru geldende bijstandsnorm, komt u niet in
aanmerking voor deze eenmalige bijdrage. De ISD Bollenstreek of het Lokaal Loket kan u vertellen hoe hoog de
huidige bijstandsnormen zijn. Of kijk op www.isdbollenstreek.nl.
5. Toelichting aanvraag
Welk bedrag hebt u nodig?
€ _______________________________________________________________
U kunt hieronder aangeven/toelichten waarom er sprake is van een noodsituatie en waarom u gebruik wilt
maken van het Noodfonds.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6. Betaalwijze
Ik wil / wij willen de eenmalige bijdrage
ontvangen op IBAN rekeningnummer
Ten name van

________________________________________________________
________________________________________________________

7. Bewijsstukken
U moet bij deze aanvraag de volgende bewijsstukken inleveren:
 Geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (tenzij deze al in ons bezit
zijn).
 Kopieën van uw laatste loonstrook / uitkeringsspecificatie / specificatie van uw (aanvullend) pensioen
Als u gehuwd bent of samenwoont, moet uw partner ook bovenstaande bewijsstukken inleveren.
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8. Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier volledig en juist ingevuld. Ik heb geen informatie achtergehouden die belangrijk kan zijn voor
het recht op bijzondere bijstand en ik weet dat ik alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het recht op
bijzondere bijstand direct moet doorgeven.
Ik ben me er ook van bewust dat de ISD de door mij verstrekte gegevens op juistheid en volledigheid mag
controleren bij andere instanties en personen, voor zover de Participatiewet dit toestaat. Ook ben ik mij ervan
bewust dat de ISD gegevens over mij kan opslaan in mijn dossier.
Ik heb de privacyverklaring op de website van de ISD gelezen.
Datum

Handtekening

____________________________

___________________________________________________________

Hebt u een partner? Dan moet uw partner dit formulier ook ondertekenen.
Datum

Handtekening

____________________________

___________________________________________________________

9. Inleveren
Stuur dit volledig ingevulde formulier met bewijsstukken naar:
ISD Bollenstreek
Postbus 255
2160 AG Lisse
U kunt het volledig ingevulde formulier met bewijsstukken ook inleveren bij het lokaal loket in uw woonplaats of
per e-mail via info@isdbollenstreek.nl.
Lokaal Loket Hillegom, iedere werkdag van 08.30 – 12.30 uur geopend
Hoofdstraat 115 te Hillegom
Lokaal Loket Lisse, iedere werkdag van 09.00 – 12.00 uur geopend
Heereweg 254 te Lisse
Aan dit formulier kunt u geen rechten ontlenen.
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