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1 Aanvraagformulier Kledingbank Noord Holland Noord 

  

Aanvraagformulier Kledingbank NHN     

 

De volgende gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen: 

 

Staat u onder bewind of budgetbeheer? 

 Mutatieformulier (dit krijgt u maandelijks of per kwartaal van uw bewindvoerder of 

budgetbeheerder) Hierop moeten alle inkomsten en uitgaven staan. 

 Recente brief of mail van bewindvoerder dat u onder bewind staat of 

schuldhulpverlening krijgt. 

 

Heeft u geen bewindvoerder of budgetbeheerder en regelt u uw financiën zelf ? 

Wij hebben dan de volgende gegevens van u nodig: (uiteraard controleerbaar door middel 

van bankafschriften van de afgelopen drie maanden.) 

Inkomsten 

Denk aan: Loon, uitkering, toeslagen, belastingteruggave, kinderbijslag en overige 

inkomsten. 

Uitgaven 

Denk aan: Huur, hypotheek, elektriciteit, gas, water, zorgverzekeringen, 

schadeverzekeringen, gemeentelijke belastingen, hoogheemraadschap, telefoon, internet, 

tv, bankkosten, aflossing schulden en overige vaste uitgaven. 

 

Wij vragen u deze documenten te mailen naar: backoffice@kledingbanknoordhollandnoord.nl 

Onderstaand formulier dient volledig ingevuld te worden! Daarbij voegt u de bankafschriften 

van de afgelopen drie (3) maanden. 

 

Uiteraard behandelen wij u aanvraag zorgvuldig. U ontvangt een e- mail bericht van ons 

over de toekenning. Kledingbank NHN behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van 

reden klanten te weigeren. 

 

 

 

mailto:backoffice@kledingbanknoordhollandnoord.nl
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Gegevens gezin 

 Gegevens client                   M/V Gegevens partner                 M/V 

Achternaam   

Voornaam   

Geboortedatum   

 

Burgerlijke staat: alleenstaand/ gehuwd/ gescheiden/ samenwonend/partnerschap 

 

Straat en huisnummer  

Postcode  

Plaats  

Telefoonnummer  

Emailadres  

 

Inwonende kinderen   

Naam Geboortedatum Jongen/Meisje 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Hulpverlenende instantie  

Naam contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon  

Emailadres contactpersoon  

Ontvangt de client leefgeld? Ja/Nee 

Zo ja, hoeveel is dit bedrag per maand?  

Is er hulp van de voedselbank aangevraagd? Ja/Nee 

Zo nee, waarom niet?  
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Financiële situatie 

 

Inkomsten per maand Bedrag Uitgave per maand Bedrag 

Loon € Huur/ hypotheek € 

Uitkering/pensioen € Elektriciteit/gas € 

Kinderalimentatie € Water € 

Partneralimentatie € Inboedelverzekering € 

Kinderopvangtoeslag € Uitvaartverzekering € 

Kindgebondenbudget € Aansprakelijkheidsverzekering € 

Huurtoeslag/hypotheekrenteaftrek € Overige verzekeringen 
(specificeren)  

€ 

Zorgtoeslag € Zorgverzekering € 

Belastingteruggave  € Medische kosten 
(specificeren) 

€ 

Diverse inkomsten (specificeren) € Gemeentelijke belastingen € 

Vergoeding budgetbeheer/ 
bewindvoerderskosten 

€ Hoogheemraadschap € 

  Tv, telefoon, internet € 

  Mobiele telefoon(s) € 

  Kosten budget/bewind € 

  Leefgeld € 

  Bankkosten € 

  Overige kosten ( specificeren) € 

  Aflossing schuld(en) € 

  Alimentatie ex-partner € 

  Alimentatie kind(eren) € 

    

Totaal inkomsten € Totaal uitgaven € 

 

 

 

Zijn er schulden? Ja/Nee 

Indicatie hoogte schulden € 

Heeft u hierbij ondersteuning nodig?  
 
 

Heeft u hulp van de voedselbank  Ja/Nee 

Zo nee, waarom niet?  
 

Wilt u ook voedselhulp bij ons aanvragen? Ja/Nee 

Zo ja, afwijzing voedselbank meesturen.  
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           Huisregels kledingbank Noord Holland Noord 

 

 Graag parkeren in de parkeervakken 

 

 Bij binnenkomst melden bij de kassa 

 

 Inschrijven is verplicht 

 

 Iedereen is 2 x per maand welkom om te komen winkelen 

 

 De kosten zijn € 2.- per gezinslid 

 

 Maximaal 10 items per gezinslid  

Per klant mag er maximaal 1 (winter)jas mee per seizoen 

 

 Je neemt alleen kleding en/of spullen mee voor je eigen gezin, zoals vermeld op het 

inschrijfformulier 

 

 Het gebruik van de blauwe boodschappentas is verplicht 

 

 Respecteer onze medewerkers en elkaar 

 

 Wij doen aangifte bij de politie in geval van; 

- Diefstal 

- Bedreiging en/of belediging 

- Er vals geld wordt uitgegeven 

 

 Er mag niet worden gefilmd en/of foto’s worden gemaakt zonder toestemming van het 

bestuur van Kledingbank Noord Holland Noord 

 

 Kledingbank Noord Holland Noord behoud het recht om klanten te weigeren. 

 

 

 

 

 

Bij betreding van Kledingbank Noord Holland Noord gaat u stilzwijgend akkoord met onze huisregels. 
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Na invullen van dit formulier gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens in ons 

cliëntenbestand. Financiële gegevens worden na toetsing vernietigd.  

Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van de gevraagde stukken worden in behandeling 

genomen. 

 

 

 

Ondertekening door instantie  
Plaats 
Datum 
Naam instantie 
Naam contactpersoon 
Handtekening 
 

 

 

Ondertekening client  
Plaats 
Datum 
Naam  
Handtekening 
 

 

 

Deze aanvraag bestaat uit 5 pagina’s.  


