Aanvraag Bijzondere bijstand - cliënt
Met dit formulier verzoekt/verzoeken ondergetekende(n) om bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet. Kijk voor meer
informatie op www.denhelder.nl/bijzonderebijstand.

1. Persoonlijke gegevens
Gegevens aanvrager

Gegevens partner (indien van toepassing)

Naam
Geboortedatum
Cliëntnummer
Burgerservicenummer

2. Contactgegevens
Adres en plaats

Telefoonnummer
Email-adres

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
Kunnen wij contact met u opnemen via dit email-adres?

JA

NEE

Mogen wij het besluit op uw aanvraag naar u mailen?
(in plaats van versturen via de post)

JA

NEE

3. Kosten
Voor welke kosten vraagt u bijzondere bijstand aan?
Ik vraag/wij vragen bijzondere bijstand aan voor:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bedrag € ____________________ eenmalig / maandelijks / per vier weken*
*doorstrepen wat niet van toepassing is

Bij eenmalige kosten
Wanneer heeft u de kosten gemaakt?

________________________ (datum invullen)

Bij periodieke kosten (wekelijks/maandelijks)
Vanaf wanneer heeft u de kosten?

________________________ (datum invullen)

! Meesturen: alle bewijsstukken van de kosten (zoals een rekening, een offerte, een prijsopgave)

4. Reden van kosten
Wat is de reden dat u deze noodzakelijke kosten heeft?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

5. Andere vergoeding?
Heeft u de kosten (gedeeltelijk) vergoed gekregen van een andere instantie?
Zo ja, van welke instantie? En hoe hoog was de vergoeding?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
! Meesturen: alle bewijsstukken van de (gedeeltelijke) vergoeding

6. Betaalwijze
Geef hieronder aan op welk rekeningnummer (IBAN) de bijzondere bijstand kan worden betaald.
IBAN:

….……………...………………..…………………………………………………………………….…

Naam rekeninghouder: ….…………………………………………..……………………………………………………………
Als dit een rekeningnummer is van een derde (bijvoorbeeld een bewindvoerder of advocaat), vult u dan hieronder
de gegevens dan deze persoon/instantie in.
Naam: ............................................................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................................
Plaats: ...........................................................................................................................................................................
Betaling onder vermelding van: ……………………………...……………………………………………………………….....

7. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
Dit formulier is geheel naar waarheid ingevuld; er is niets verzwegen. Ik (wij) weet (weten) dat het onjuist beantwoorden van de
vragen kan leiden tot het opleggen van een boete en/of strafvervolging.
Het kan ook leiden tot het weigeren of terugvorderen van bijstand. Ik (wij) ben (zijn) op de hoogte dat de gemeente bevoegd is
informatie op te vragen bij andere instellingen die nodig zijn voor het vaststellen van het recht op bijstand en de nodig zijn voor
de controle naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
Daarnaast stem ik/stemmen wij in met de verwerking van de verstrekte gegevens.
Naam

:

Datum

:

Handtekening :

Let op! Heeft u alle benodigde bewijsstukken erbij gezocht? Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag voor
bijzondere bijstand niet in behandeling nemen.
Op de website van de gemeente Den Helder (www.denhelder.nl) staat de privacyverklaring van de gemeente. Daarin wordt uitgelegd hoe de gemeente omgaat
met uw persoonsgegevens.

