Datum melding:______________ Paraaf ___________
Datum ontvangst:________________________
Registratienummer:______________________

Bezoekadres:

Henri Dunantweg 1-3
7201EV Zutphen
Telefoon: 575-595700

Aanvraag Individuele studietoeslag Lochem
Inkomen tot 110% bijstandsnorm
Bijdrage € 310,00 per half jaar
Persoonsgegevens:
Cliënt

Partner

Naam:
Geboortedatum:
BSN:
ID-bewijs:
Adres:
Email:
Telefoon cliënt:
Naam gemachtigde:
Telefoon gemachtigde:
Voeg kopie paspoort of Identiteitskaart bij.

Om in aanmerking te komen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:










U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Lochem
U verblijft rechtmatig in Nederland
U bent 18 jaar of ouder
U hebt op de datum van uw aanvraag recht op studiefinanciering op grond van de WSF2000 of recht
op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de WTOS
U heeft van het UWV of via uw opleiding een toekenningsbeschikking “indicatie banenafspraak”
ontvangen
U bent door een arbeidsbeperking niet in staat om het minimumloon te verdienen
U ontvangt geen wajong uitkering
U heeft het afgelopen half jaar geen Individuele studietoeslag ontvangen

Uw (gezamenlijke) vermogen bedraagt niet meer dan;
 € 5.940,- voor alleenstaanden
 € 11.880,- voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders
Voeg een kopie van de beschikking van het UWV bij
Voeg een kopie van de beschikking studiefinanciering of WTOS bij
Voeg een kopie van inschrijving bij uw opleiding bij

Voldoet u aan al deze voorwaarden?
O Ja, ga verder naar pagina 2
O Nee, u heeft geen recht op de Individuele studietoeslag

Op welke school volgt u een opleiding?
Naam school: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoon:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermogen:
U bezit een:
O auto
O motor
O caravan
O levensverzekering
O begrafenisvoorziening

O aandelen etc.
O recht op een erfenis
O overige waardevolle zaken namelijk:

Voeg bewijsstukken bij zoals polissen , kentekenbewijs auto, etc.

Alle bank/giro/spaarrekeningen ( van uzelf, (uw partner, uw kinderen tot 18 jaar) ):
Rekeningnummer (IBAN)
Van wie?
Saldo en datum

Voeg bewijsstukken bij van alle rekeningen

IBAN Rekening voor uitbetaling:……………………………………………………………..
Ten name van:……………………………………………………………………………………………
Voeg kopie bankpas bij.

Met de handtekening verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Wij controleren dit. Het
kan zijn dat er extra bewijsstukken nodig zijn. Wij nemen dan contact met u op.
Naar waarheid ingevuld,

Naar waarheid ingevuld,

Naar waarheid ingevuld,

Datum:…………………

Datum:…………………

Datum:…………………

Handtekening:

Handtekening partner

Handtekening gemachtigde

…………………………

…………………………

…………………………

Dit formulier inleveren bij Het Plein, Henri Dunantweg 1 te Zutphen.
U kunt het ook opsturen naar Het Plein, antwoordnummer 31, 7200 VB Zutphen.

