
 
AANVRAAGFORMULIER VOEDSELHULP 
STICHTING VOEDSELBANK ENSCHEDE 

Postbus 40202, 7504 RE Enschede 
 

 
Gegevens aanvrager/ster: 
 

Naam:  __________________________ m/v geb.datum:______________ 

Naam partner: __________________________ m/v geb.datum:______________ 

Adres:   _______________________________________________________ 

Postcode + plaats: _____________________________ 

Telefoonnummer: _____________________________  

Emailadres:  _____________________________ 

Aantal kinderen: _______   geboortedatum: ________________ j/m 

________________ j/m  

________________ j/m 

________________ j/m 

________________ j/m 

________________ j/m 

Moet er bij het verstrekken van voedsel rekening gehouden worden met ziektes of 

geloofsovertuiging, bijv. suikerziekte, Hindoe, Moslim? 

Zo ja, welke?___________________________________________________________ 
 
 
 
Onderstaande gegevens in laten vullen door een hulpverlenende instantie (inclusief 
de inkomenstoets op de volgende pagina). 
 

Toelichting aanvraag: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Bijzonderheden:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Hoelang dient de voedselhulp vermoedelijk te duren:_____________________________ 
 
 
Onderstaande gegevens worden ingevuld door de Stichting Voedselbank Enschede 
 
Aanvraag gehonoreerd: ja/nee (reden indien afwijkend van criteria): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Eerste pakket op: ___________________________ Handtekening:_________________ 
 
Privacy statement: 
Stichting Voedselbank Enschede (de voedselbank) respecteert de privacy van de door de aanvragen verstrekte 
gegevens. De voedselbank geeft de vastgestelde gegevens niet ter beschikking of inzage van derden tenzij wettelijk 
daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren 
van de doelstelling van de voedselbank.



                                                Stichting Voedselbank Enschede 
 

INKOMENSTOETS PER MAAND 
IN TE VULLEN DOOR HULPVERLENENDE INSTANTIE 

    

Bijlage bij aanvraag voedselhulp voor:    

Dhr./mevr.  _________________________________  

   

Adres:  _________________________________  

   

Datum: _________________________________  

     

Inkomsten:  €   Uitgaven:  €  

Netto loon/uitkering aanvrager/ster    Huur /netto hypotheek   

Netto loon/uitkering partner    Gas / licht   

Huurtoeslag    Water   

Zorgtoeslag    Ziektekostenverzekering   

Kindgebonden budget    Overige verzekeringen   

Alimentatie    Aflossing schulden:   

Bijzondere bijstand          d.m.v. schuldsanering   

Kostgeld kind(eren)          overige schulden   

Andere inkomsten        

    Telefoon / internet  *         25,00  

     Autokosten  **   

        

        

                         Subtotaal A                           Subtotaal B   

      

Netto besteedbaar inkomen per maand voor voedsel en kleding (A min B)   

     

*  Telefoon / Internet - vast bedrag van € 25,-- per maand ongeacht de werkelijke kosten 

**  Autokosten - alleen indien dit nodig is voor het werk of om medische redenen €  0,19 per km. 

     

Heeft aanvrager/ster een BBR-regeling bij de Stadsbank ?          Ja / Nee  

Maakt aanvrager/ster gebruik van de WSNP-regeling ?                Ja / Nee  

Zo ja, tot wanneer ?  _______________________ 

     

Gegevens hulpverlenende instantie:    

               Naam instantie:  ________________________________________   

               Adres:  ________________________________________   

               Postcode + woonplaats:  ________________________________________   

               Contactpersoon:  ____________________________________  

               Telefoonnr.:  ____________________________________   

               E-mailadres:  ____________________________________   

Stempel instantie of handtekening contactpersoon:  

  
Toelichting op (gezins)situatie, urgentie aanvraag etc:  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 


