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Gemeente Amsterdam
Dio6t\rtffi.álnkon n

BK / WKT
In I ichtingenformulier aanvraag
bijzondere kosten / hoge woonkosten

Administratienummer

Administratienummer Partner

Persoonsgegevens

Aanvragrer

Naam

Partner

Naam

Voorletteris) VoorlettEr(s)

Geboortedatum

Burgerservicenummer

ïelefoonnummer

Mobiel

Geboortedatum

Burgerservicenummar

Telefoonnummer

Mobiel

Als het een aanvraag is voor: D Woonkostentoeslag, ga verder met Aanvraag woonkosten E ,Andere kosten, vul hieronder in

Wat vraagt u aan en wat kost het artikel / de voorziening? (bewijsstukken toevoegen)

1€Per (stuk / peÍiode)

tstr*/ pedode)

(stuk / Fíiode)

€

€

Per

Per

Wat is de reden van de aanvraag?

Heeft u al bijzondere kosten gemaakt? ff Ja, vul in El Nee

Artikel / voorziening Kosten Datum

€

€

€

€

€

1

4

5

Moet u het artikel / de voorziening aanschaffen op medisó advies? E Ja, vul hieronder in tl r'lee

Naam arts

Suaat en huisnummer

Telefoon

IE Aankruisen wat van toepassing is



Zorgverzekeraar

a. Bent u vezekerd tegen zielcekosten? E Ja, vul hieronder in E Nee

Naam verzekering

lnschrijfnummer

b. Bent u aanvullend verzekerd? E Nee E Ja, naam pakket

Aanvraag woonkosten

Vraagt u bijstand aan voor hoge woonkosten voor een woning, woonschip oÍ woonwagen?

E La, ik betaal huur. Ga verder met de vraag: Woonkosten huunvoning

CJ Ja, het is mijn eigendom. Ga verder met de waag: Woonkosten eigen woning

E Nee. Ga verder met de vraag: Ondertekening

Woonkosten huurwoning

a Netto huur

b Maximaal redelijke huur volgens de huurcommissie €

c Onwangen huurtoeslag

d Hoeveei kamers heeft u?

Neen de ';clgencle gegevens ,'nee

1 Brief waarin reden afwijzing of (gedeeltelilke) toekenning huursubsidie staat
2 HuuÍcontract
3 Specificatie huur en subsidiabele serrricekosten

Woonkosten eigen woning

a Hyptheekrente

b Eigenaarsdeel WOZ

Per jaar

€

Per maand

c Premie brand- en opstalverzekering (niet inboedel) €

d Waterschaps- en polderbelasting €

e Erfpacht €

f Rioolaansluitíngsrecht

g Ander kosten namelijk

h Aflossing hypotheek

i Resterende hoofdsom hypotheek

Neem oe gegeveirs niee wSarmee u de uitgaver.r i"unt aanicrer

Hoeveel kamers heeft u?

€

€

€

€

Ondertekening
Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.

Amsterdam,

Handtekening klant

Afgegeven

Ingenomen

Handtekening partner

Paraaí Paraatnr.

ParaaÍ Paraafnr.

E A,ankruisen wat van toepassing is 0Êr: F 10i


