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Aanvraag energietoeslag 
 

 

1 Persoonsgegevens 

Voorletter(s)  : _______________________ Eventuele voorvoegsels: _____________ 

Achternaam  :  

BSN-nummer  : 

Geboortedatum  : 

Straat   :       Huisnummer: 

Postcode  :     Plaats: 

Telefoonnummer : 

E-mailadres  : 
 
 

2 Heeft u een partner? 

 Ja, vul de gegevens van uw partner in. Stuur 
een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs 
(paspoort, Nederlandse identiteitskaart of 
verblijfsdocument). Geen kopie van een 
rijbewijs. 

 Nee. Ga door naar vraag 3. 

 

 

Voorletter(s)  :   Eventuele voorvoegsels:  

Achternaam  :  

BSN   : 

Geboortedatum  : 
 

 

3 Wat wilt u aanvragen? 

 Energietoeslag  
 

 

4 Ontvangt u een uitkering van de gemeente Nunspeet? 
 Ja. U kunt doorgaan naar de ondertekening van 

dit formulier. Uitbetaling vindt plaats op het 
rekeningnummer dat bij de gemeente bekend is. 

 Nee. Ga door naar vraag 5. 

 
 

5 Zijn er andere inwonende personen? 

Voorletter(s) en achternaam        Relatie tot aanvrager     Studerend 

1.                  ja/nee 

2.                  ja/nee 

3.                  ja/nee 

4.                  ja/nee 

 

 
 

Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse 
identiteitskaart of verblijfsdocument). Géén rijbewijs. 
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6 Inkomen 

6.1 Wat is uw inkomen? 

 Loon uit werk: € _________ per maand (netto).  

 AOW-uitkering: € _________ per maand (netto). 

 Pensioen: € _________ per maand (netto).   

 Een UWV-uitkering, zoals WW-, Ziektewet- of 
WAJONG-uitkering: € _________ per maand 
(netto). 

 Alimentatie: € _______ per maand. Lever uw 
laatste ontvangstbewijs in (rekeningafschrift). 

 Inkomen uit eigen bedrijf. Lever uw meest 
recente aangifte inkomstenbelasting in. 

 Anders, namelijk: _________________:  
€ ________ per maand (netto). 

6.2 Wat is het inkomen van uw partner? 
U kunt deze vraag overslaan als u geen partner heeft.  

 Loon uit werk: € _________ per maand (netto).  

 AOW-uitkering: € _________ per maand (netto). 

 Pensioen: € _________ per maand (netto).   

 Een UWV-uitkering, zoals WW-, Ziektewet- of 
WAJONG-uitkering: € _________ per maand 
(netto). 

 Alimentatie: € _______ per maand. Lever uw 
laatste ontvangstbewijs in (rekeningafschrift). 

 Inkomen uit eigen bedrijf. Lever uw meest 
recente aangifte inkomstenbelasting in. 

 Anders, namelijk: _________________:  
€ ________ per maand (netto).

 
7 Is er sprake van een zelfstandige huishouding? 

7.1 Woonlasten (hypotheek/huur) : € _______________ 

7.2 Heeft u een eigen woning? 

 Ja. Geef hieronder aan of u huurt op koopt.           Nee. 

 Huurwoning       Inwonend bij ___________  

 Koopwoning       Verblijf in instelling 

 Anders: _____________________.    Kostendeler 

 
8 Op welk IBAN-nummer wilt u de bijdrage ontvangen? 

IBAN  :_________________________________________ 

Ten name van :_________________________________________ 

 

Opmerking: Stuur een kopie van uw bankpas mee, zodat wij het rekeningnummer kunnen 

controleren.  

 

9 Verklaring en ondertekening 
Met het ondertekenen van dit formulier verklaart ondergetekende het formulier naar waarheid te 
hebben ingevuld.  
 

Plaats: ____________________   Datum: __________________ 

Handtekening aanvrager:    Handtekening partner: 

 

____________________________   _________________________ 

Stuur mee: bewijzen van uw inkomen (en/of die van uw partner). Bijvoorbeeld uw laatste 
loon- of uitkeringsspecificatie.  

 


