Niet invullen, t.b.v. administratie
Cliëntnummer:

Gemeente Apeldoorn of Epe

Datum ontvangst:

Belangrijk! U moet voldoen aan alle onderstaande voorwaarden.
U komt alleen in aanmerking voor deze regeling indien u:
A: Ingeschreven staat in de BasisRegistratie Personen (BRP)
B: Een bankrekening heeft

Aanvraagformulier leefgeld Oekraïne
U doet een aanvraag voor leefgeld. De informatie op dit inlichtingenformulier gebruiken wij om uw
recht op deze tijdelijke regeling vast te stellen. Het leefgeld bestaat uit verschillende delen namelijk;
eetgeld, geld voor persoonlijke uitgaven, en woongeld (alleen bij Particuliere Opvang). De hoogte van
het leefgeld wordt vastgesteld op grond van uw persoonlijke omstandigheden.
Alle wijzigingen die zich in uw situatie voordoen dient u direct door te geven op mailadres
leefgeld@apeldoorn.nl. Bijvoorbeeld een verhuizing of werk.
Ieder persoon van 18 jaar of ouder dient een eigen aanvraagformulier in te vullen.
Uw naam op uw aanvraagformulier Leefgeld moet overeenkomen met uw inschrijving Basisregistratie
Personen (BRP).
Vul dit formulier daarom in met Nederlandse letters!
1. Persoonsgegevens
Aanvrager
Naam
Voorletters
Geboortedatum
Man of vrouw
Straat
(verblijfadres in Nederland)
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Email
Soort ID-bewijs
Nummer ID-bewijs
Datum aankomst in Nederland

Partner

2. Gezinssamenstelling (kinderen van 0 t/m 17 jaar)
Let op wanneer er sprake is van een partner mag u bij één aanvrager de kinderen invullen.
Persoon

Naam:

Geboortedatum:

Relatie tot aanvrager:

1
2
3
4
5
3. Inschrijving BasisRegistratie Personen (BRP)

Staat u (allen) inschreven in
onze gemeente?

O ja per ……….
O nee, omdat

4. Geef hieronder aan op welke bankrekening u het leefgeld wilt ontvangen.
IBAN:

op naam van:

5. Gegevens verblijf
O Naam gemeentelijke opvang
O Verblijf bij gastgezin

Naam:

O Ander verblijf

Namelijk:

6. Werken
0 ja
Werkt u nu of gaat u op korte termijn werken?

Ontvangt u inkomen?
(bijvoorbeeld vanuit andere tijdelijke regelingen bv vanuit Sociale
Verzekeringsbank (SVB) etc.)

0 nee

Zo ja…
waar:
met ingang van:

0 ja

0 nee

7. Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de Gemeente kan vaststellen of ik recht
heb op de betaling van het leefgeld.
Ik weet dat wijzigingen, die gevolgen kunnen hebben voor de verstrekking van het leefgeld, direct
moeten worden doorgegeven aan de gemeente via leefgeld@apeldoorn.nl.
Datum: _______________
_________________________
(handtekening aanvrager)

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en een kopie van uw bankpas verstuurt u
per e-mail naar: leefgeld@apeldoorn.nl
Is dit voor u absoluut niet mogelijk, dan kunt u de stukken per post sturen naar:
Gemeente Apeldoorn, t.a.v. RBB- leefgeld, Antwoordnummer 56, 7300 WB Apeldoorn (postzegel is
niet nodig)

