In te vullen door gemeente
Datum
Registratienr
Procesnr
Paraaf

Eenmalige energietoeslag 2022
Dit formulier opsturen naar:

Gemeente Heerlen
Team Inkomen
64301-BI-2
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045
+31(0)45 560 50 40
www.heerlen.nl

De energietoeslag is een bedrag van € 800,- netto per huishouden.

1 Persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer (BSN)
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
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Geboortedatum					

Versienummer formulier

Telefoonnummer

 man  vrouw

13.06.2022
Nummer ID-bewijs of vreemdelingendocument
Bezoekadres

Team Inkomen
Maanplein 88, Heerlen
Openingstijden van
08.30 - 17.00 uur

Kopie geldig ID-bewijs (geen rijbewijs) of vreemdelingendocument bijvoegen

2 Partnergegevens
Burgerservicenummer (BSN)

Telefoon

Naam en voorletters

(045) 560 49 00
08.30 - 17.00 uur

Geboortedatum					

 man  vrouw

Nummer ID-bewijs of vreemdelingendocument
Kopie geldig ID-bewijs (geen rijbewijs) of vreemdelingendocument bijvoegen

3 Gegevens van andere medebewoners
Zijn er nog andere medebewoners?

 ja

 nee

Naam en voorletters

Relatie

Geboortedatum

							

< lees verder

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471
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4 Heeft u de energietoeslag 2022 al eerder gekregen (in een andere
gemeente)?
 ja

 nee

Als u de energietoeslag al eerder heeft gekregen van b.v. een andere gemeente, dan heeft u hier niet nogmaals recht op.
Uw aanvraag zal dan worden afgewezen.

5 Staat het huurcontract op uw naam of bent u eigenaar van uw koop
woning?
 ja

 nee

6 Inkomsten
Ik heb/wij hebben inkomsten uit arbeid/uitkering/alimentatie anders
Zo ja, vul de gegevens in
Wie			

Werkgever/soort uitkering

 ja

 nee

Hoogte (netto)

 per
								
€ 		
 per
 per
								
€		
 per
 per
								
€ 		
 per
 per
								
€ 		
 per

maand
4 weken
maand
4 weken
maand
4 weken
maand
4 weken

Voeg bewijsstukken toe van uw inkomen over de maand januari 2022 tot aan datum aanvraag, dit kunnen zijn loonstroken,
uitkeringsspecificaties of andere bewijsstukken.

7 Wijze van betaling
Naam rekeninghouder
Rekeningnummer (IBAN)
Voeg kopie bankpas of kopie van rekeningafschrift toe (uw naam en IBAN moet duidelijk zichtbaar zijn).
Als sprake is van bewindvoering, wordt het geld overgemaakt naar de bewindvoerder. Voeg dan naast een bank
afschrift, ook een kopie van uw beschikking onderbewindstelling toe.

8 Verklaring
Ik heb/wij hebben deze aanvraag helemaal en juist ingevuld. De gemeente mag uw gegevens controleren op juistheid om te kijken of u recht heeft op de energietoeslag.

9 Ondertekening
Plaats		

Datum

Naam aanvrager		

Handtekening

Naam partner		

Handtekening

De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld,
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag eenmalige energietoeslag 2022.
De voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op: www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471

