AANVRAAGFORMULIER
GELD TERUG REGELING
2015

Invullen door administratie

gemeente Zeist

Team:

Voor personen die een Participatiewet-uitkering ontvangen.

Cliëntnummer:

1. Persoonsgegevens
1.a Vul hieronder uw persoonsgegevens in.
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geslacht:

q Man

q Vrouw

Burgerlijke staat:
Burgerservicenummer:
Bank-/girorekeningnummer:

1.b Persoonsgegevens partner (als van toepassing)
Vul hieronder de persoonsgegevens van uw partner/echtgenoot/echtgenote in.
Naam en voorletters:
Geboortedatum:
Geslacht:

q Man

q Vrouw

Burgerservicenummer:
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2. Geld Terug Regeling
·
·
·
·
·

Geef in onderstaande tabel aan voor wie in uw huishouding u de regeling aanvraagt.
Thuiswonende kinderen vanaf 18 jaar moeten zelfstandig een aanvraag indienen.
Vul het Burgerservicenummer (BSN) van de personen in.
Geef per persoon aan welk bedrag u aan vergoeding wilt ontvangen.
Verwacht u in 2015 (voor een persoon) lagere kosten te hebben dan het maximale bedrag? Kruis aan dat u
een lager bedrag wilt hebben en vul daarbij in welk bedrag u dan wilt ontvangen.

Voor wie in uw eigen huishouding vraagt u de
regeling aan?

BSN

Welk bedrag wilt u per persoon
ontvangen?
Max. bedrag
Lager bedrag

Naam volwassene:

€ 100,00

€

Naam volwassene:

€ 100,00

€

Naam kind:

€ 200,00

€

Naam kind:

€ 200,00

€

Naam kind:

€ 200,00

€

€ 200,00
€
Naam kind:
De RSD kan achteraf bewijsstukken opvragen. Hieruit moet blijken dat u de verstrekte vergoeding ook
daadwerkelijk volledig besteed heeft aan de voorgeschreven activiteiten en producten. Als u dit niet
kunt aantonen, dan vordert de RSD de ten onrechte verstrekte vergoeding van u terug. Bewaar
bewijsstukken van de door u gemaakte kosten dus goed.

Kruis in onderstaand schema aan voor welke activiteit(en) u deze vergoeding wilt gebruiken.
Abonnement culturele voorstelling (muziek, toneel)

Lidmaatschap Kunstuitleen

Abonnement dansschool

Lidmaatschap Kruisvereniging

Abonnement tijdschrift en krant

Lidmaatschap organisatie van allochtonen

Abonnement telefoon en internet

Lidmaatschap ouderenbond

Activiteiten Stichting MeanderOmnium

Lidmaatschap patiëntenorganisatie

Bioscoop

Lidmaatschap scouting

Computer, aanschaf

Lidmaatschap speeltuinvereniging

Computercursussen

Lidmaatschap sportvereniging

Concerten

Lidmaatschap toneel-, dans-, muziek- of zangvereniging

Cursussen, educatie en inburgering

Lidmaatschap vakbond

Cursussen op cultureel terrein

Museumjaarkaart/CJP-kaart

Dierentuin/pretpark/museum

NS Voordeelurenkaart, bus- en treinkaartjes

Fiets (reparatie)

Paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs en pasfoto’s daarvoor

Fitness en sportscholen

Peuterspeelzalen

Kindervakantieweek Lobbus

Schoolexcursies en/of schoolreisjes

Lidmaatschap bibliotheek

Schriftelijke cursussen

Lidmaatschap buurt/wijkvereniging

Seizoenskaart sportvereniging

Lidmaatschap consumentenorganisatie

Volksuniversiteit, Teleac, Open Universiteit

Lidmaatschap gehandicaptenorganisatie

Zwemabonnement, meerbadenkaart

Lidmaatschap hobbyvereniging

Zwemles

Andere activiteit. Omschrijving van andere activiteit:
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Verklaring en ondertekening
Als u een partner heeft, dan legt u de verklaring mede namens uw partner af en moet uw partner dit formulier
ook ondertekenen.
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en op de hoogte ben van de voorwaarden voor de
Geld Terug Regeling Zeist 2015. Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is en kan leiden tot
het geheel weigeren van een vergoeding. Verder is het mij bekend, dat niet tijdig, niet of onjuist verstrekken van
gegevens kan leiden tot strafvervolging.
Ik weet, dat mijn gegevens door de RSD Kromme Rijn Heuvelrug op juistheid en volledigheid worden
gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet en dat de verstrekte gegevens
worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Plaats

Datum:

___________________________________________

__________________________

Handtekening:

Handtekening partner:

___________________________________________

___________________________________________

In te vullen door inkomenconsulent RSD

Aanvraagformulier gecontroleerd:

Ja

Nee

BRP/Suwinet/GWS gecontroleerd:

Ja

Nee

Toekennen Geld Terug Regeling:

Naam medewerker

Nee

Ja € _______________ betaalbaar stellen

functie

Paraaf: ___________

In te vullen door uitkeringsadministratie
Behandeld door:

____________________________________________________________________

Datum:

__________________________
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