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1. Persoonsgegevens 

Aanvrager

Achternaam  

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum   

Telefoonnummer 

Burgerservicenummer     

Iban / rekeningnummer 

Partner

Achternaam  

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum   

Woonadres    Postcode    Eindhoven 

Telefoonnummer 

Burgerservicenummer     

2. Woongegevens 

Adres   

Postcode en woonplaats 

Woonsituatie    eigen woning  
  huur (woning/kamer/appartement) 

     inwonend   
  instelling 

Gezinssituatie    alleenstaand  
  alleenstaande ouder 

     gehuwd   
  samenwonend 

0 000000 004695



3. Inwonende(n) en inkomen

Hier invullen: netto inkomsten van u, uw eventuele partner en minderjarige kinderen. Denk 

bijvoorbeeld aan inkomen uit: uitkering, loon, voorlopige aanslag van de belastingdienst, alimentatie 

en dergelijk.

Achternaam Voorletters Geboortedatum Soort inkomen Bedrag

     € per 4 wkn/mnd*

     € per 4 wkn/mnd*

     € per 4 wkn/mnd*

     € per 4 wkn/mnd*

     € per 4 wkn/mnd*

     € per 4 wkn/mnd*

     € per 4 wkn/mnd*

     € per 4 wkn/mnd*

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

4. Bijzondere bijstand

Vraagt bijzondere bijstand voor de kosten van:

Toelichting:

Eventuele (bijzondere) omstandigheden waarmee bij behandeling van deze aanvraag rekening moet 

worden gehouden zijn:

5. Bezittingen

Hier invullen: bezittingen van alle gezinsleden (ook van minderjarige kinderen). 

Bedragen op IBANnummer(s)

IBANnummer ten name van   saldo

  €

  €

  €

  €

  €

  €



Auto’s, motoren, caravans, boten

soort (auto, motor, etc.) kenteken op naam van geschatte waarde

   €

   €

Overige bezittingen (aandelen, obligaties, spaarbewijzen, levensverzekeringen, lijfrenten, sieraden, 

antiek, verzamelingen)

                 Geschatte waarde: €

                 Geschatte waarde: €

6. Schulden

naam schuldeiser op naam van bedrag verplicht tot terugbetaling

  €    Ja    Nee

  €    Ja    Nee

  €    Ja    Nee

  €    Ja    Nee

7. Bewijsstukken

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij de volgende bewijsstukken nodig. Heeft u (een 

van) deze bewijsstukken in het laatste halfjaar al aan de gemeente Eindhoven (Sociaal Domein) 

verstrekt en zijn deze intussen niet gewijzigd, dan hoeft u dit niet opnieuw te doen, met uitzondering 

van inkomstengegevens.

U moet van de volgende documenten een kopie bijvoegen van u en uw eventuele partner:

• een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs);

•  bewijsstukken van het inkomen vanaf de afgelopen maand (en van uw eventuele minderjarige 

kinderen). Dit kan bijvoorbeeld een loon- of salarisstrook zijn of een laatst ontvangen 

uitkeringsspeciicatie, maar geen jaaropgaven en ook geen bankafschrift;
•  kopieën van de laatste (internet) afschriften van alle bank- en spaarrekeningen waarop het  

saldo zichtbaar is (en van uw eventuele minderjarige kinderen);

• bewijsstukken van bezittingen en/of schulden;

• voorlopige aanslag van de Belastingdienst, voor en achterzijde;

•  als er sprake is van een eigen woning; bewijsstukken met betrekking tot de WOZ-waarde en  

de huidige restschuld;

•  offerte en/of nota en mogelijk de beschikking van de kantonrechter voor de kosten waarvoor u 

Bijzondere bijstand aanvraagt.



8. Machtiging

Alleen in te vullen als de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ingevuld.

Ondergetekende is gemachtigd door de aanvrager(s) tot het doen van deze aanvraag.

Naam en voorletter 

Geboortedatum  
 

Straat en huisnummer 

Postcode en plaats 
 

Telefoonnr gemachtigde 
 

Handtekening gemachtigde  

  

  

Wilt u dat het bovenstaande adres ook als correspondentie adres wordt gebruikt voor alle 

correspondentie?           Ja    Nee

Bewijsstukken gemachtigde: U dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs en verblijfsvergunning 

bij niet-Nederlandse nationaliteit van de gemachtigde mee te sturen, tenzij deze al eens aan de 

gemeente Eindhoven is verstrekt.

9. Ondertekening

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld. Uw gegevens 

worden volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt in onze 

administratie. Dit betekent ook dat uw gegevens gecontroleerd kunnen worden bij andere instanties 

of aan deze worden verstrekt. LET OP: Het onjuist of onvolledig doorgeven van informatie kan leiden 

tot een boete. Dit op grond van artikel 17 lid 1, artikel 18 lid 1 Participatiewet en artikel 2 van het 

Boetebesluit Sociale zekerheidswetten.

Datum    Datum   

Handtekening aanvrager      Handtekening partner

    

  

  

  

Stuur dit formulier met bijlagen in een envelop zonder postzegel naar 

gemeente Eindhoven (Sociaal Domein), Antwoordnummer 10123, 5600 VB  Eindhoven

 

U kunt het formulier met bijlage ook inleveren bij

Balie (locatie Mercado), Smalle Haven 109  Eindhoven

Openingstijden Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 12.30 uur zonder afspraak

Telefoon 14040 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur)

Voor informatie over regeling van de gemeente Eindhoven kunt u ook terecht op eindhoven.nl

Aan de teksten van dit formulier kunt u geen rechten ontlenen.


