Voedselbank Apeldoorn
Adres:

Mobiel: 06 - 55 33 40 78

Kanaal Noord 147

7317 AB Apeldoorn

navigeren door dit document gaat het makkelijkst met tab- of pijltjes toets!

Aanvragen/Verlengingen opsturen per mail naar:
Email: aanvragen@voedselbank-apeldoorn.nl
Gegevens intypen s.v.p.

Begindatum

Gegevens Cliënt

Aantal personen voor voedselpakket

Einddatum

Achternaam aanvrager

Voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats
Geboortedatum

Geslacht

Telefoonnummer

Mobiel

Gezinsleden
Naam partner

Geslacht
V/M

Geboortedatum:

V/M

maak een keuze

maak een keuze

maak een keuze

maak een keuze

maak een keuze

maak een keuze

Ophaallokatie
Elke Dinsdag

Kanaal Noord 147

Geboortedatum:
Geboortedatum:

15.30 uur - 17.30 uur

Verwijzende Instantie:
Aanvrager:
Contactpersoon:
Emailadres:
2e Emailadres:
Telefoonnummer:

Datum:

De voedselbank bericht de doorverwijzende instantie als de aanvraag is goedgekeurd en per wanneer het
pakket kan worden opgehaald.
Indien de klant verhinderd is moet hij/zij zich uiterlijk maandag voor 17.00 afmelden.
AFMELDEN PER:
Telefoon: 06 - 55 33 40 78
Email: administratie@voedselbank-apeldoorn.nl
Privacyverklaring: Voedselbank Nederland respesteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De Voedselbank
geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage aan 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.
De voedselbank houdt zelf een lijst bij wie er tot en met welke periode in aanmerking komt voor een pakket.
Zowel bij een nieuwe aanvraag als een verlenging moet het aanvraagformulier volledig ( 2 pagina's) worden
ingevuld. De verlenging wordt door de ontvanger zelf bij de verwijzende instantie aangevraagd.
Cliënt dient zich de eerste keer bij het ophalen van het voedselpakket te legitimeren.

Inkomenstoets

Inkomsten

Uitgaven

Netto Loon/Uitkering per maand:
Verrekening belasting per maand
Kindgeb.Budget/Kostgeld
Zorg/Huur-toeslag
Andere inkomsten
Bijdrage inwonende volwassene (normbedrag € 215*)
Huur/Hypotheek Woning
Energie en water
Zorg + overige verzekeringen(max € 175,--*)
Niet vergoede ziektekosten(max € 38,--*)
Persoonlijke verzorging (normbedrag € 36,--)
Was- en schoonmaakmiddelen (normbedrag € 7,--)
Overige vaste lasten - gespecificeerd met bijlage
Telefoon/TV/Internet (max € 57,00)
Autokosten/Motorrijtuigenbelasting
Kinderopvang
Aflossing Schulden
Andere uitgaven
Totaal: A)
Berekening Leefgeldnorm

B)
135,00

Totaal (A-B)

Bij toekenning voedselpakket dient Totaal (A-B) lager te zijn dan de leefgeldnorm.
* per maand per volwassene
Toelichting waarom ondersteuning gewenst/noodzakelijk is:
(voor extra regeleinde gebruik alt + enter)

Aanvrager:

Naam:
Email:

Dit formulier voor beoordeling mailen naar:
aanvragen@voedselbank-apeldoorn.nl
of per post naar:
Voedselbank, Kanaal Noord 147, 7317 AB Apeldoorn
Privacyverklaring: Voedselbank Nederland respesteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De Voedselbank
geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage aan 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.

