Voedselbank

EVALUATIEFORMULIER

Vlaardingen
Cliëntenadministratie

CLIENTGEGEVENS
Achternaam

geslacht.

Voornaam (en letters)
Geboortedatum

bereikbaar ma t/m do van
09:00 tot 14:00
Telefoonnummer: 06-39512617
E-mail:
aanvragen@voedselbankvlaardingen.nl

Burg.staat.
Man / Vrouw

Straatnaam/huisnr.
Postcode/Plaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres

PARTNERGEGEVENS
(indien van toepassing)

Achternaam
Voornaam (en letters)
Geboortedatum

Man / Vrouw

KINDEREN
(voor)naam

geboortedatum

Man /Vrouw

(voor)naam

geboortedatum

Man/Vrouw

AANVRAGENDE INSTANTIE
Organisatie

Locatie/vestiging:

Naam behandelaar
Telefoonnummer(s)
E-mailadres

Wanneer is mijn aanvraag/evaluatie compleet?
In geval van inkomen is het ingevulde formulier voorzien van:
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’)
In geval van leefgeld is het ingevulde formulier voorzien van:
Bankafschriften van de leefgeldrekening van de laatste 3 maanden
- Recent afschrift beheerrekening en onderhavig budgetplan

Formulieren worden samen met de benodigde stukken aangeleverd!
NIET VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN KUNNEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN WORDEN
Privacy Statement Voedselbank Vlaardingen 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.
Blz. 1van 2

INKOMENSTOETS
Inkomsten (per maand)
Uitgaven (per maand)
Loon/uitkering aanvrager

Huur/Hypotheek

Loon/uitkering partner

Energie

Teruggaaf belasting

Water

Huurtoeslag/Hypotheekrenteaftrek

*Normkosten

Zorgtoeslag

*Aanvrager 330,--

Kindgebonden Budget

*Partner 260,--

Alimentatie

*Overige inwonenden `60,-- p.p.

Pensioen
Kostgeld
Overig

Gemeentelijke belasting
Aflossingen schulden (per
aflossingsbedrag)

SUBTOTAAL INKOMSTEN

SUBTOTAAL UITGAVEN

SUBTOTAAL UITGAVEN
BESTEEDBAAR BEDRAG

TOELICHTING/OPMERKING

Naar waarheid ingevuld en ondertekend, Vlaardingen,

…………………………………………(behandelaar)

(datum)

………………………………………(cliënt)

*Normbedrag: TV/Internet, telefoon, zorgverzekering, eigen risico, zelfzorgmiddelen, overige verzekeringen,
Persoonlijke verzorging, was & schoonmaakmiddelen, vervoer.
NB: Hier zijn geen documenten voor nodig.

Privacy Statement Voedselbank Vlaardingen 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.
Blz. 2van 2

