Aanvraagformulier voor energietoeslag
1. Uw persoonsgegevens
Aanvrager
Voor- en achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
IBAN:
Partner (indien van toepassing)
Voor- en achternaam:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:

2. Wat is uw woonsituatie?
Stuur een kopie van uw huurovereenkomst of eigendomsakte mee bij de aanvraag.
□ Koopwoning
□ Huurwoning
□ Kamerbewoning
□ Bij ouders
□ Inrichting
□ Anders:
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3. Wat is uw inkomen?
Vul hier uw netto-inkomen in, ook van uw eventuele partner. Het gaat om inkomen uit werk in
loondienst, uitkering en overige inkomsten. Bent u zelfstandige? Vul dan uw bruto inkomen in.

(Netto) inkomen aanvrager: €
Inclusief vakantiegeld:
❑ ja
(Netto) inkomen partner: €
Inclusief vakantiegeld:
❑ ja

❑ per maand ❑ per 4 weken ❑ per week
❑ nee
❑ per maand ❑ per 4 weken ❑ per week
❑ nee

Heeft u inkomsten uit alimentatie voor uzelf of kinderen, inkomsten uit het buitenland, internet
verkoop etc? Vul dat hieronder in.
Overige inkomsten:
€
❑ per maand ❑ per 4 weken ❑ per week
Inclusief vakantiegeld:
❑ ja ❑ nee ❑ niet van toepassing
Voeg bij deze aanvraag een inkomensspecificatie toe van de maand voorafgaand aan uw
aanvraag toe. Bent u zelfstandige? Voeg dan een winst/verliesrekening, balansrekening of een
resultatenrekening toe.

4. Gegevens van uw energieleverancier
Deze vraag is niet verplicht, maar helpt wel mee om uw financiële situatie in kaart te brengen. Als
u het invult stuur dan ook een kopie mee van de recente energierekening.
Energieleverancier:
Soort contract (variabel/vast):
Kosten per maand:
Wanneer ontvangt u uw eindafrekening:

5. Ondertekening
Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik:
• dat het formulier geheel naar waarheid is ingevuld en dat ik niets heb verzwegen.
• dat ik weet dat het onjuist of onvolledig beantwoorden van vragen strafbaar is en tot gevolg kan
hebben dat ik geld moet terugbetalen en eventueel een boete kan krijgen.
• dat ik weet dat de gemeente op grond van de Participatiewetwet de gegevens controleert op
juistheid en volledigheid bij instanties zoals het UWV WERKbedrijf, Sociale verzekeringsbank,
andere gemeenten en/of de Belastingdienst en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen
in een persoonsregistratie.
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Datum:
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

6. Documenten:
Stuur een kopie van onderstaande documenten mee met uw aanvraag:
□ Paspoort of identiteitsbewijs
□ Kopie bankpas of afschrift van de bankrekening waarop de toeslag gestort wordt
□ Huurovereenkomst of eigendomsakte van de woning.
□ Recente energierekening
□ Inkomensspecificatie

7. Versturen
Verstuur deze aanvraag samen met alle bewijsstukken via gemeente@hoorn.nl of per post
naar Antwoordnummer 98, 1620 VB Hoorn.

Pagina 3 van 3

