Не заповнювати, для службових
позначок
Номер клієнта:
Дата отримання:

Увага! Ви повинні відповідати всім наведеним нижче умовам.
Право на отримання грошової допомоги надається лише у випадку, якщо Ви:
A: Перебуваєте на обліку в Управлінні реєстрації фізичних осіб (BasisRegistratie Personen,
BRP)
B: Маєте банківський рахунок

Заява на отримання грошової допомоги для осіб з
України
Ви подаєте заяву на отримання грошової допомоги. Надана в цій заяві інформація
використовується для розглядання Вашого права на отримання тимчасової грошової допомоги.
Ця допомога складається з різних частин, а саме: кошти на харчування, кошти на особисті
витрати та кошти на проживання (які компенсуються лише в разі реєстрації у приватних осіб).
Сума грошової допомоги залежить від Вашої особистої ситуації.
Негайно повідомте про будь-які зміни у Вашій особистій ситуації на електронну адресу
leefgeld@apeldoorn.nl. Такими змінами вважаються, наприклад, переїзд або влаштування на
роботу.
Кожна особа віком від 18 років має заповнити заяву особисто.
Відомості в заяві на отримання грошової допомоги мають співпадати з даними, заповненими під
час реєстрації в Управлінні реєстрації фізичних осіб (Basisregistratie Personen, BRP).
Прохання заповнити заяву латинськими літерами!
1. Особисті відомості
Заявник

Чоловік/дружина

Прізвище
Ініціали
Дата народження
Стать
Вулиця і номер
будинку/квартири
(адреса перебування в
Нідерландах)
Поштовий індекс і населений
пункт
Номер телефону
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Адреса електронної пошти
Тип документа, що посвідчує
особу, використаного для
реєстрації
Номер документа, що
посвідчує особу
Дата прибуття до
Нідерландів
2. Відомості про склад сім'ї (діти віком від 0 до 17 років)
Якщо Ви одружені, достатньо надати відомості про дітей одним заявником.
Особа

Дата
народження:

Ім’я та прізвище:

Ким доводиться
заявнику:

1
2
3
4
5
3. Перебування на обліку в Управлінні реєстрації фізичних осіб (BasisRegistratie Personen,
BRP)

Ви (з усїєю родиною)
зареєстровані в нашому
муніципалітеті?

o
o

Так (вкажіть дату реєстрації) …….
Ні (вкажіть причину) …….

4. Зазначте банківський рахунок, на який Ви бажаєте отримувати грошову допомогу
IBAN:

Одержувач:

5. Відомості про перебування
o

Назва муніципального
центру прийому
біженців

o

Проживання в
приватних осіб

Прізвище особи:

o

Інший вид
перебування

Зазначте, який саме:
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6. Оплачувана праця
o
o
Ви працюєте на даний момент або плануєте
працевлаштуватися найближчим часом?

Так
Ні

Якщо так, зазначте:
Назву установи:
……………………………….
Дату влаштування на роботу:
……………………………….

Ви отримуєте дохід? (Наприклад, іншу тимчасову допомогу,
як-от із Банку социального страхування (SVB) тощо)

o
o

Так
Ні

7. Засвідчення та підпис
Я засвідчую, що в цій заяві було надано достовірну інформацію з метою встановлення
муніципалітетом права надання мені грошової допомоги.
Мені відомо, що я маю негайно повідомити муніципалітет за електронною адресою
leefgeld@apeldoorn.nl про всі зміни, які можуть вплинути на моє право на отримання грошової
допомоги.
Дата:

_______________

_________________________
(Підпис заявника)

Надішліть заповнену та підписану заяву і копію Вашої платіжної картки на електронну
адресу leefgeld@apeldoorn.nl
Якщо Ви позбавлені такої можливості, документи можна надіслати поштою на нижчевказану
адресу:
Gemeente Apeldoorn
t.a.v. RBB-leefgeld
Antwoordnummer 56
7300 WB Apeldoorn
Поштова марка непотрібна.
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