
 

     

 

 

 

 

 

 

 

  Aanvrager  Partner 
Naam 
 

                                                               M 
                                                               V 

                                                                   M 
                                                                   V 

BSN 
 

  

Geboortedatum 
 

  

Tel.nr. 
 

    

 

Adres  
 

Postcode  
 

 Woonplaats  

 

De aanvraag wordt gedaan voor: 

 Naam kind Geb. datum Burgerservicenummer 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 
Ik heb/wij hebben netto-inkomsten uit (omcirkel de inkomstenbron en vermeld het bedrag): 

  Aanvrager  Partner 

Participatiewet/ IOAW/ IOAZ €                                         per mnd €                                         per mnd 

WAO/ WIA / WAZ / Wajong €                                         per mnd €                                         per mnd 

AOW / Anw €                                         per mnd €                                         per mnd 

Alimentatie €                                         per mnd €                                         per mnd 

Heffingskortingen: 
-kindgebonden budget (evt. incl.  
  alleenstaande-ouderkop) 
-inkomensafh.combinatiekorting 
-algemene heffingskorting minst  
  verdienende partner 

 
€                                          per jaar 
 
€                                          per jaar 
€                                          per jaar 

 
€                                          per jaar 
 
€                                          per jaar 
€                                          per jaar 

Inkomsten uit zelfstandigheid €                                          per jaar €                                          per jaar 

WW / ZW  €                            mnd  4 wkn  €                                  per 4 weken  

Pensioen*  €                            mnd  4 wkn  €                            mnd  4 wkn 

Loon / salaris* €                            mnd  4 wkn €                            mnd  4 wkn 

Overig inkomen*, omschrijving: 
………………………………….. 

€                            mnd  4 wkn €                            mnd  4 wkn 

*Kruis aan of de inkomsten per maand of per vier weken zijn. 

 

• Stuur  specificaties van alle inkomsten over de maand september 2019 van u en/of uw partner 
mee. 

• Ik heb/wij hebben kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ontvangen in 2019:  ja   nee 
___________________________________________________________________________________________ 

Ik verklaar / wij verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld: 

 
Plaats: ……………………   Datum: ………………….. 
 
Handtekening aanvrager    Handtekening van de echtgeno(o)t(e)/partner 
 
 
……………………………………………… ……………………………………………… 
 

 

AANVRAAG-INLICHTINGENFORMULIER 

Kleding- en schoenenbonnen actie 2019/2020 
 

De voorwaarden vindt u op de achterkant van dit formulier 



Voorwaarden 

 
Om in aanmerking te komen voor de kleding- en schoenenbonnen actie, 

moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 
 U heeft kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar. 

 U verdient maximaal 110% van de bijstandsnorm. 

- € 1.076,29 (exclusief vakantiegeld) voor alleenstaande ouder. 

- € 1.538,27 (exclusief vakantiegeld) voor gehuwden/samenwonenden. 

 De beoordeling voor het recht vindt plaats over de maand september 

2019. Het vermogen wordt volledig buiten beschouwing gelaten. 

 Bij woningdeling/kostendeling wordt aangesloten bij de 

draagkrachtberekening van de bijzondere bijstand. 

 Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen voor de 

beoordeling van het inkomen. 

 Retourneer uw aanvraag uiterlijk 30 november 2019. 

 De bonnen zijn geldig van 15 oktober 2019 tot 1 mei 2020. 
 


