Aanmeldingsformulier

ingeleverd d.d …………………………….

Persoonsgegevens cliënt - aanvrager (gegevens bewindvoerder / extern contact graag op volgende pagina invullen)
Achternaam

:

____________________________________________________________

Voornamen (voluit)

:

_

_

Adres

:

_

_

Postcode/woonplaats

:

_

_

Geboortedatum

:

_

_

Telefoonnummer cliënt

:

_

_

Emailadres cliënt

:

_

_

Persoonsgegevens partner/ echtgeno(o)te
Achternaam : ____________________________

Voornaam : _____________ Geboortedatum : ____________

Gezinssituatie
Wat is uw gezinssituatie ?

0

gehuwd

0

gescheiden

0

alleenstaand

0

in echtscheidingsprocedure

Heeft U inwonende kinderen ?

0 samenwonend

0 nee
0 ja

naam, geboortedatum

_________________________ m/v

naam, geboortedatum

_________________________ m/v

naam, geboortedatum

_________________________ m/v

naam, geboortedatum

_________________________ m/v

Heeft u huisdieren? Zo ja welke en hoeveel? __________________________

Let op! De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als alle gevraagde bijlagen aangeleverd zijn.
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Financiële situatie
Wat voor soort inkomen heeft u?

Bent u zelfstandig ondernemer?

Melder:

Partner/ echtgeno(ot)t(e)

0

Salaris

0

Salaris

0

0

0

Uitkering (zo ja welke?)
…………………………………………
Studiefinanciering

0

Uitkering (zo ja welke?)
………………………………….
Studiefinanciering

0

Overig inkomen

0

Overig inkomen

0

Ja

0

Hoe hoog is uw netto-gezinsinkomen per maand?

Nee

€

Heeft U schulden

0

Ja : +/- __________

Heeft u een bewindvoerder?

0

Ja

Naam bewindvoerder

:

Telefoonnummer en e-mail

:

_
euro

0

Nee

0

Nee
_

_

____________________________________________________

Bewindvoerder

Reden van aanmelding voor Voedselbank
_

_

_

_

_

_

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket dient u de volgende gegevens aan te leveren:
Zonder onderstaande gegevens kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Dit aanmeldformulier (beide zijden volledig ingevuld en het ondertekende reglement, handtekening cliënt vereist)
Duidelijke kopieën van legitimatiebewijzen van alle gezinsleden, ook kinderen vanaf 14 jaar.
Kopieën van uw bankafschriften van de afgelopen 3 maanden, van alle rekeningen (betaal- en spaarrekening) van
alle volwassenen gezinsleden ;
Kopieën van uw inkomensspecificatie(s) van al uw volwassen gezinsleden (uitkeringsspecificaties/loonstroken etc);
Heeft u schulden? Zo ja, graag schuldenoverzicht en bestaande afbetalingsregeling toevoegen;
Indien er sprake is van bewindvoering; kopieën van budgetplan, beheerrekening, leefgeldrekening en
schuldenoverzicht van de afgelopen 3 maanden.
Bovenstaande gegevens versturen naar aanmelden@voedselbankweert.nl of via de post naar
Dr. Schaepmanstraat 17 A, 6004 AD Weert
Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld.
Datum:

_

Handtekening melder:

Plaats:

_

Handtekening partner/ echtgeno(o)t(e):

_
* Het privacy statement is te vinden op onze website; www.voedselbankweert.nl
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Reglement Voedselbank Weert
Uitgifte Voedselpakketten:
Dr. Schaepmansstraat 17a, WEERT (op vrijdag tussen 13.30-17.00u)
Parochiekerk Budschop,Rochusplein 1, NEDERWEERT (op vrijdag om 13.00 uur)
Telefoonnummer afmelden alleen bij hoge uitzondering en alleen op vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur, tel; 06 - 339 861 93
De voedselverstrekking vindt maximaal voor 3 jaar plaats met een jaarlijkse of tussentijdse herscreening.
De voedselverstrekking dient als aanvulling op de wekelijkse boodschappen.
U dient zelf uw voedselpakket op te halen. Mocht u niet zelf in de gelegenheid zijn om uw pakket op te halen, dan mag u
hiervoor bij hoge uitzondering iemand anders sturen. Wel dient u de Voedselbank hierover vooraf te informeren, alleen op
vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur via telefoonnummer 06-339 861 93
Indien u 3x zonder afmelding afwezig bent, wordt u automatisch uitgeschreven en vervalt het recht op een voedselpakket.
De Voedselbank is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verstrekte producten. Het is mogelijk dat producten dichtbij de
uiterste houdbaarheidsdatum zijn. Diepvriesproducten worden ingevroren meegegeven. Deze dient u onder eigen
verantwoording thuis weer in te vriezen.
De Voedselbank behoudt zich het recht voor om te allen tijde de voedselverstrekking stop te zetten. De reden daarvoor zullen
wij u toelichten. De inhoud van het pakket is afhankelijk van hetgeen de Voedselbank (gratis) aangeboden krijgt.
De Voedselbank kan daarom ook niet garanderen dat altijd een pakket voor u beschikbaar is. U wordt hierover tijdig
geïnformeerd.
Wijzigingen in uw gezins- of inkomenssituatie dient u altijd zelf tijdig aan ons kenbaar te maken. Mocht bij een hertoetsing
blijken dat dit niet is gebeurd, dan wordt dit als misbruik van ons reglement beschouwd. U wordt dan per direct uitgeschreven
en komt niet meer in aanmerking voor voedselverstrekking door de Voedselbank.
De vrijwilligers van de Voedselbank respecteren hun cliënten, en verwachten ook door u met respect behandeld te worden.
Indien u zich misdraagt bent u niet langer welkom en wordt de voedselverstrekking stopgezet.

Handtekening cliënt voor akkoord:

………………………………………………………………………………………………………………
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