
 Cliënt

Naam en voorletters

Adres, postcode + woonplaats

Laatste 3 cijfers BSN-nummer

Geboortedatum

Burgerlijke staat 

Geslacht     Man     Vrouw

Nationaliteit

Naam en voorletters partner

Geboortedatum partner

 Inwonende kinderen

1. Naam en geboortedatum

1. Bijzonderheden

2. Naam en geboortedatum

2. Bijzonderheden

3. Naam en geboortedatum

3. Bijzonderheden

 Inkomen per maand

Cliënt netto €

Waaruit bestaat dit inkomen? 

Toeslagen (specificeren svp) €

Partner en/of ander gezinslid netto €

Waaruit bestaat dit inkomen? 

 Vaste lasten per maand

Bruto huur €

Energie en water €

Ziektekostenpremie €

TV/telefoon/internet €

Schuldaflossing €

Overige vaste lasten €

 Schulden

Totaal €

Wat voor schulden?

Financiële hulp of regeling

Aanvraagformulier - versie 2019
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Aanvraagformulier

Wat vraagt u?

€ Welk bedrag vraagt u aan en  
waaraan zal dat besteed worden?

Bij aanvraag van meerdere zaken, 
per onderdeel de globale kostprijs 
noteren. Waar mogelijk prefereert 
HiBO tweedehands aankopen.

Welke voorliggende voorziening 
heeft u aangevraagd? En wat is 
daarvan het resultaat?

Heeft u voor deze situatie ook  
andere fondsen aangeschreven?

Uw motivering van deze aanvraag

Geeft u hierbij beknopt aan de  
achtergrond en de bijzondere  
omstandigheid van uw cliënt.  
Ook de aard van uw hulpverlening 
en eventuele anderen. 

Hulpverlener

Naam

Functie

Instelling

Telefonisch bereikbaar

E-mailadres

Bankrekening instelling

Datum van deze aanvraag
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