Aanvraagformulier renteloze lening MicroHulp Helmond
Alleen voor inwoners van de Gemeente HELMOND
Alleen voor leningen in geval van acute noodsituaties
www.microhulp-Helmond.nl

Formulieren dienen volledig ingevuld te zijn, en voorzien te zijn
van de gevraagde bewijsstukken.

info@microhulp-helmond.nl

Stichting MicroHulp Helmond heeft als doelstelling

het voorkomen van armoede en schrijnende financiële noodsituaties
door middel van het verstrekken van renteloze leningen aan inwoners van de gemeente Helmond.
Zie voor overige condities www.microhulp-helmond.nl
Aanvraagdatum
Naam cliënt
Naam hulpverlener:
Medewerker bij organisatie:
Adresgegevens organisatie
Tel.nr hulpverlener:
emailadres hulpverlener:
bereikbaarheid hulpverlener:
Aantal cliëntcontacten (minimaal 3):
Reden van de aanvraag:

Gewenst bedrag:

Voorstel maandaflossing:

Het ingevulde formulier, èn de vereiste bewijsstukken zenden naar:
MicroHulp Helmond

of afgeven bij :

Microhulp Helmond

Postbus 242

Sint Hubertusstraat 2

5700 AE HELMOND

Helmond

Onderstaande bewijsstukken dienen met de aanvraag te worden meegestuurd:
1. Geldige legitimatie / kopie ID-kaart/Paspoort (BSN-nummer op identiteitsbewjs onherkenbaar gemaakt)
2. Bankafschriften van de laatste 4 maanden (van ALLE rekeningen van alle leden van het huishouden)
3. Uitkering-salarisspecificatie (van ALLE inwonenden)
4. Bewijs van (inhouden) huur en zorgtoeslag
5. Bewijs van betalingsachterstand waar de lening voor wordt aangevraagd
LET OP: Niet-complete aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Als ontvangstbevestiging zendt Microhulp een email naar:

Aanvraagformulier renteloze lening Stichting MicroHulp Helmond
Persoonsgegevens
Achternaam cliënt

Toetser:

Voornaam, letters

Aanvraagnr:

Adres

Nationaliteit
HELMOND

Postcode

geb.datum

Datum aanvraag
naam partner

Telefoonnrs

geb.datum

Burgerlijke staat
>18jr

Aantal inwonenden
Kinderen geb.datum

<18
geb.datum

geb.datum

Financiële status (bewind, failliet o.i.d):
Bewindvoerder/Budgetconsulent

Te :

Contactgegevens
Leefgeld per week

€

Werkgever/uitkerende instantie 1

Werkgever/uitkerende instantie 2

Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode-plaats

Postcode-plaats

Telefoon

Telefoon

mailadres:

mailadres:

Ligt er loonbeslag?

J/N

bedrag p/m:

Loonbeslag?

J/N

bedrag p/m:

Gezinsinkomsten

Periode?

Gezinsuitgaven per maand:

Netto ontvangen loon/uitkering 1

wk/4wkn/mnd ?

Huur/hypotheek

Netto ontvangen loon/uitkering 2

wk/4wkn/mnd ?

Voorschot gas

Alimentatie
Zorgtoeslag

Voorschot water
mnd / Jaar ?

Huurtoeslag
Kindertoeslag
Kindgebonden budget
VT (voorlopige teruggaaf)
Kostgeld

Totaal inkomsten

Voorschot elektra
Voorschot Warmte

per kwartaal

Zorgverzekering premie
Zorgverzekering premie
Overige verzekeringen
Alimentatie

Totaal uitgaven

Totaal schuldenoverzicht cliënt :
Schuldeiser

Betreft

Schulden waarvoor de lening wordt aangevraagd
Schuldeiser:
Bankrekening:

Bedrag

Dossiernummer

Totaal
Dossiernummer

Bedrag

Totaal
Gaat u accoord met Budgetbeheer:
Zo nee, waarom niet:

Ja

/ Nee

Overweegt u een aanvraag voor schuldsanering binnen nu en 12 maanden? :

Ja / Nee

Het te lenen bedrag wordt na ondertekening van de overeenkomst rechtstreeks overgemaakt naar de schuldeiser(s).
De lening dient binnen maximaal 36 maanden afgelost te zijn.

Ondertekening:
In te vullen door de cliënt en eventuele partner
O- Ik heb de gegevens volledig en naar waarheid ingevuld
O- Ik geef Stichting MicroHulp Helmond toestemming om indien van toepassing en indien bevorderlijk voor een
goede beoordeling van de aanvraag, contact op te nemen met andere, eveneens aangeschreven fondsen en gegevens
uit te wisselen
O- Ik geef Stichting MicroHulp Helmond toestemming voor verwerking van mijn persoonsgegevens (waaronder ook
bijzondere en gevoelige persoonsgegevens) *

Helmond,

Handtekening cliënt

Handtekening partner

In te vullen door hulpverlener
O- Ik heb de bovenstaande gegevens gecontroleerd
O- Ik geef Stichting MicroHulp Helmond toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens die in deze aanvraag
ter kennis zijn gebracht van de Stichting *

Helmond,

Handtekening hulpverlener

* Hoe Stichting Microhulp Helmond gegevens verwerkt kunt u lezen in de Privacyverklaring op onze website: www.microhulp-helmond.nl

