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Postadres
Postbus 3, 5130 AA Alphen

tel. 14 013
WhatsApp: +316 108 60 874
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www.alphen-chaam.nl

Aanvraag eenmalige Energietoeslag
In te vullen door de gemeente:
Cliëntnummer

Datum afgifte formulier		

Werkprocesnr.

Datum ontvangst formulier

ZS-nummer		
Consulent

Wanneer hoeft u geen aanvraag in te vullen?
Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen.
Dit geldt als u in de maand januari 2022:
een uitkering voor levensonderhoud ontvangt van onze gemeente (PW, Ioaw, Ioaz) of
we eerder bij een toekenning bijzondere bijstand hebben vastgesteld dat u geen draagkracht heeft op
1 januari 2022; en
u aan de voorwaarden van de energietoeslag voldoet. Deze voorwaarden kunt u lezen op de website van
uw gemeente.
U ontvangt dan de energietoeslag in de maand april 2022 op uw rekening ( of op die van uw partner).
U kunt de energietoeslag maar één keer ontvangen. Hoort u niet tot de groep mensen die de toeslag in april
2022 vanzelf heeft ontvangen? Dan kunt u met dit aanvraagformulier de energietoeslag aanvragen.

1. Persoonlijke gegevens
Naam en voorletters				
Echtgeno(o)t(e)/partner 			
Adres				
Postcode en woonplaats

Tel.nr. 		

Geboortedatum					
BSN-nummer
E-mailadres
2. Verzoek
Ondergetekende wil in aanmerking komen voor een energietoeslag. Deze regeling is bedoeld als een bijdrage
voor energiekosten. De toeslag wordt niet meegerekend als inkomen, bij een uitkering of voor de toeslagen
die u van de Belastingdienst ontvangt.
3. Uitbetalen
Ik wil dat u de eenmalige energietoeslag uitbetaalt op mijn IBAN-nummer
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4. Gegevens
Wij hebben gegevens nodig om uw aanvraag te beoordelen. Zorg ervoor dat u alle gegevens opstuurt.
Hieronder leest u welke gegevens u mee moet sturen met uw aanvraag:
K
K

K

Een kopie van een geldig identificatiebewijs van u en van uw eventuele partner (paspoort of Nederlandse
Identiteitskaart, geldige verblijfsvergunning);
Bewijsstuk van uw inkomen en van het inkomen van uw eventuele partner van de afgelopen drie maanden
voordat u de aanvraag heeft ingediend (bijvoorbeeld loonstroken, uitkeringsspecificaties, bewijsstuk
alimentatie, voorlopige teruggave 2022 Belastingdienst);
Gedownloade bankafschriften van een volledige maand van al uw betaalrekeningen ( en van uw eventuele
partner), van de maand voorafgaand aan de datum dat u de aanvraag heeft ingediend.
Op de bankafschriften moeten uw rekeningnummer en naam te zien zijn. We accepteren geen screenshots van
de rekening.

5. Verklaring
Met het ondertekenen van de aanvraag, verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
De gemeente kan gegevens opvragen bij overheidsinstellingen. U bent ermee bekend dat dit kan gebeuren.
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gegevens kunt u sturen naar sociaaldomein@abg.nl.
Vermeld hierbij uw naam en uw BSN- nummer. Of u kunt het formulier uitprinten, ondertekenen en via de post
aan ons toesturen. Het postadres staat bovenaan het formulier.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
U kunt ons bereiken via tel. nr. 14 013.
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