Aanvraag/Evaluatieformulier
Cliëntenadministratie bereikbaar:
van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur
Telefoon: 06-24795466
Email: aanvraag@voedselbankcapelle.nl
Postadres: Capelseweg 34-36, 2907XB

Vul dit formulier volledig in en scan en mail het formulier met de
benodigde bewijsstukken naar: aanvraag@voedselbankcapelle.nl
of verstuur aan het postadres

(Plaats kruisje bij wat van toepassing is)

1e aanvraag
Evaluatie

Cliëntgegevens
Voornaam aanvrager
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Adres plus huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgelijke staat
(Plaats kruisje bij wat van toepassing is)

(Plaats kruisje bij wat van toepassing is)

Man

Vrouw

Alleenstaand
Gehuwd
Samenwonend
(Plaats kruisje bij wat van toepassing is)

Voornaam partner
Achternaam
Geboortedatum

M

V

Overige inwonenden (geregistreerd op het woonadres)
Voornaam

Achternaam

Tussenvoegsel

Aanvragende instantie
Bedrijfsnaam
Naam behandelaar
Adres en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
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Geboortedatum

Man/
Vrouw

Relatie
aanvrager (1)

Inkomenstoets
Leefgeld (indien onder bewindstelling e.d.)(2)

per week

Inkomsten per maand bij inkomen in eigen beheer
Loon aanvrager
Uitkering aanvrager
Soort uitkering
Loon partner
Uitkering partner
Soort uitkering
Huurtoeslag
Hypotheekrenteaftrek (3)
Zorgtoeslag
Kindgebonden budget
Teruggave Belastingen (4)
Alimentatie
Pensioen
Kostgeld (5)
Overig (6)

per maand €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal Inkomsten
Uitgaven per maand bij inkomen in eigen beheer
Huur incl. servicekosten
Koopwoning:
Hypotheek
VVE
Levensverzekering
Energie
Water
(Plaats kruisje indien van toepassing)
Premie zorgverzekering
VGZ Rotterdam pakket
Eigen risico zorgverzekering (7)
Premie zorgverzekering partner VGZ Rotterdam pakket
Eigen risico zorgverzekering
partner (7)
Gemeentelijke belasting
Waterschapsbelasting (RBG)
Huishoudelijke en persoonlijke
uitgaven
Aanvrager (8)
Partner (9)
Overige inwonenden (9)
Alimentatie
Aflossing schulden:
Naam schuldeiser
Naam schuldeiser
Naam schuldeiser
Naam schuldeiser
Naam schuldeiser
Naam schuldeiser
Overig (10)

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 140
€ 50
€ 40 p.p.

Totaal Uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Besteedbaar inkomen eigen beheer (11)

€
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Toelichting/Opmerkingen

Toestemming Privacy
Cliënt gaat akkoord met de aanvraag en het opnemen
van persoonsgegevens in de systemen van de Voedselbank

(Plaats kruisje)

Cliënt gaat akkoord met het doorgeven van gegevens
(Naam, Adres, postcode, namen kinderen, geboortedatum en/of leeftijd) voor:
(Plaats kruisje bij wat van toepassing is)

Kerken in actie (verspreid kerstpakketten)
Stichting Jarige Job (verjaardagspakket voor kinderen tussen 0 en 18 jaar)
Sinterklaas (diverse instanties die kinderen een cadeau schenken)

Capelle aan den IJssel, dd:
Handtekening Hulpverlener

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Handtekening Client

Privacy Statement
Voedselbank Capelle aan den IJssel respecteert de privacy van de door aanvrager verstrekte gegevens.
De Voedselbank geeft de vastgestelde gegevens niet ter beschikking of ter inzage aan/van derden, tenzij wettelijk daartoe verplicht.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank.

Aan te leveren Bewijstukken:
In geval van leefgeld (Budgetbeheer, Bewindvoering etc.)is het ingevulde formulier voorzien van:
-Beschikking van de rechtbank
-Bankafschriften van de leefgeldrekening van de laatste 3 maanden (i.g.v. evaluatie afschriften van 1 maand)
-Recent afschrift beheerrekening en onderhavig budgetplan
In geval van eigen beheer van inkomen door cliënt bij een aanvraag:
-Recente uitkering en/of loonspecificatie. In geval van geen inkomen, bewijs dat dit in aanvraag is
-Beschikking belastingdienst toeslagen (Huur/Zorg/Kindgebonden Budget/Teruggaaf)
-In geval van beslag op, of in aanvraag zijn van, hiervan bewijs meezenden! (bv. uitdraai ‘mijntoeslagen.nl’)
-Bankafschriften van alle bankrekeningen van de laatste 3 maanden. I.g.v. evaluatie bankafschriften van 1 maand
-In geval van schulden, bewijs van schulden en afbetaling
In geval van eigen beheer van inkomen door cliënt bij een evaluatie:
-Recente uitkering en/of loonspecificatie. In geval van geen inkomen, bewijs dat dit in aanvraag is
-Bankafschriften van alle bankrekeningen van de meest recente maand
-In geval van schulden, bewijs van schulden en afbetaling
** LET OP: voorkom onnodige vertraging: niet complete aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen en
leveren extra vragen op aan hulpverlener alvorens de aanvraag gehonoreerd kan worden!**
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Invulinstructie
(1) Vul in: Kind, Kleinkind, Pleegkind, Familielid of overig
(2) Vul in: Leefgeld per week of per maand bij onder bewindstelling. Inkomenstoets niet invullen
(3) Eventueel alleen bij toepassing bij koopwoning. Jaarbedrag delen door 12
(4) Jaarbedrag delen door 12
(5) €300 voor kinderen en andere inwonenden vanaf 21 jaar met eigen inkomen of uitkering
(6) Vul in: soort inkomen en bedrag per maand
(7) Eigen risico niet invullen bij zorgverzekering i.g.v. VGZ Rotterdampakket
(8) Standaard normbedrag voor internet, televisie, telefoon, overige verzekeringen, was- en schoonmaakmiddelen
persoonlijke verzorging, zelfzorgmiddelen en vervoer
(9) Standaard normbedrag voor mobiele telefoon, overige verzekeringen, persoonlijke verzorging, zelfzorgmiddelen
en vervoer
(10) Vul in: soort uitgave en bedrag per maand
(11) Is bedrag totaal inkomen minus bedrag totaal uitgaven
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