Aanvraag Fietsregeling 2022
Als u een kind of kinderen heeft die in augustus 2022 voor het eerst naar de voortgezet school gaan,
kunt een tegoed krijgen van € 170,00. Dit bedrag kunt u gebruiken voor het kopen van een fiets of fietsonderdelen of voor
onderhoudskosten van een fiets.
Met dit formulier kunt u het tegoed aanvragen.

Uitleg
Om uw aanvraag af te kunnen handelen hebben wij gegevens van uw nodig.
Vul dit formulier daarom zo volledig mogelijk in. Vergeet daarbij uw handtekening niet.
Vraagt u als gehuwden of samenwonenden aan? Dan moet u beiden het formulier invullen en ondertekenen.
Bij een aantal vragen bestaat de keuze uit JA en NEE.
Als het antwoord JA is, moet u ook de verdere vragen over het onderwerp beantwoorden.
Het ingevulde en ondertekende formulier moet u, met de gevraagde bewijsstukken, opsturen.
Als u het formulier niet (volledig) invult en/of niet ondertekent, kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.

1. Persoonlijke gegevens
Gegevens aanvrager

Gegevens partner (indien van toepassing)

Naam
Geboortedatum
Cliëntnummer
Burgerservicenummer
! Meesturen: een kopie van paspoort of id-bewijs (indien van toepassing ook van partner)

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. Welk kind of kinderen gaan in augustus 2022 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs?
Vul hieronder de gegevens in van het kind/de kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat/gaan.
Voornaam

Geboortedatum

Naam middelbare school

! Meesturen: een bewijs van inschrijving/ toelating tot het 1e schooljaar van voortgezet onderwijs

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 de fietsregeling.
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
aanvrager

:

Datum

:

Handtekening :

Stuur alle gevraagde bewijsstukken mee.
Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag 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.

