
Kledingbank Zuid respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens.  

AANVRAAGFORMULIER KLEDINGBANK ZUID 
Deze aanvraag bestaat uit 2 pagina’s.     *Doorstrepen wat niet van toepassing is. 
 

Persoonlijke gegevens    

 

 

Gegevens aanvragende instantie: 

 
Naam instantie  ___________________________________________________________________ 
 
Contactpersoon  __________________________________________________________________ 
 
Telefoon  ________________________   Email  _________________________________________ 
 

Gegevens cliënt:                                              Gegevens partner: 

 
BSN  _________________________________    _________________________________________ 
 
Achternaam  ___________________________     ________________________________________ 
 
Voorletters  _________________           M/V*        ______________________________            M/V* 
 
Geboortedatum  ________________________     ________________________________________ 
 
Burgerlijke staat: alleenstaand / gescheiden / gehuwd / samenwonend / weduwe-weduwnaar* 
 
Straat + huisnummer  ______________________________________________________________ 
 
Postcode  _______________________     Plaats  ________________________________________ 
 
Telefoon  _____________________________     /     06 - __________________________________ 
 
Emailadres  ______________________________________________________________________ 
 

Inwonende kinderen: 

 
Voornaam:  _________________________ Geboortedatum  ________________________ M/V* 

Voornaam:  _________________________ Geboortedatum  ________________________  M/V* 

Voornaam:  _________________________ Geboortedatum  ________________________  M/V* 

Voornaam:  _________________________ Geboortedatum  ________________________  M/V* 

Voornaam:  _________________________ Geboortedatum  ________________________  M/V* 

Voornaam:  ________________________    Geboortedatum  _______________________    M/V* 

Voornaam:  ________________________    Geboortedatum  _______________________   M/V* 

Voornaam:  _________________________  Geboortedatum  _______________________   M/V* 

Voornaam:  _________________________  Geboortedatum  _______________________   M/V* 

 

 

 
Korte toelichting waarom ondersteuning gewenst en/of noodzakelijk is.  
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Financiële gegevens    

 

 
Zijn er schulden?                   ja / nee * 
Indicatie hoogte schulden     € ______________________________ 

 

 

Leefgeld 

Ontvangt U leefgeld?     Nee *      

                                      Ja *          

Bedrag € _________________    per week    of     bedrag € _________________ per maand 

Welk bedrijf / instantie regelt dit?  __________________________________________________ 

Naam contactpersoon  __________________________________________________________ 

Telefoonnummer  ______________________ Email  __________________________________ 

 

 

Inkomenstoets  

Inkomen (bedrag per maand)                                 Uitgaven (bedrag per maand) 

Loon                                € ______________       Huur / Hypotheek*              € _________________ 

Uitkering (netto)              € ______________       Energie (Gas/licht)              € _________________ 

Huurtoeslag                    € ______________       Water (WML)                       € _________________ 

Zorgtoeslag                     € ______________      Zorgverzekering                   € _________________ 

Partnertoeslag                € ______________       Overige verzekeringen         € _________________ 

Kind Gebonden Budget   € ______________      Roer en Overmaas               € _________________ 

Kindertoeslag                  € ______________      Gemeentelijke belastingen   € _________________ 

Belastingteruggave         € ______________      Aflossing schulden                € _________________ 

Overige toeslagen           € ______________      Telefoon/internet/tv               € _________________ 

Inkomsten                        € ______________      Overig uitgaven                    € _________________ 

                                        € ______________                                                    € _________________ 

                                        € ______________                                                    € _________________ 

 

AANGEMELD BIJ DE VOEDSELBANK?            JA / NEE 

 

 

Ondertekening 

Contactpersoon instantie:                      Klant: 

Naam  ______________________________      Naam  ___________________________________ 

Datum  ______________________________     Datum  ___________________________________ 

Plaats  ______________________________      Plaats  ___________________________________ 

 

 

Handtekening  ________________________      Handtekening  _____________________________ 

 


