Aanvraagformulier energietoeslag
Persoonsgegevens aanvrager
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Persoonsgegevens medeaanvrager (indien van toepassing)
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Wat is jouw leefsituatie?

☐Ik woon alleen
☐Ik ben getrouwd/geregistreerd partnerschap of woon samen
☐Anders, namelijk: ……………………………………
Wat is jouw woonsituatie?

☐Ik ben eigenaar of huurder van een woning en ik woon in deze woning
☐Ik ben eigenaar of huurder van een woning en ik woon niet in deze woning
☐Anders, namelijk: ……………………………………
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Wat zijn jouw netto-inkomsten per maand?
Geef hier het meest actuele netto-inkomen aan. De eventuele toeslagen die je ontvangt van de
Belastingdienst beschouwen wij niet als inkomen.
Van mijzelf

Van mijn partner

Inkomsten uit werk
Inkomsten uit AOW en/of
pensioen
Inkomsten uit uitkering
Ander inkomen (bijvoorbeeld:
alimentatie)

Betaling
Ik wil de energietoeslag graag ontvangen op:
IBAN-nummer
Ten name van

Machtiging
Vul deze gegevens in als deze aanvraag niet door de aanvrager(s) zelf is ingevuld.
Ondergetekende is gemachtigd door de aanvrager(s) om deze aanvraag te doen.
Naam gemachtigde
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Handtekening gemachtigde
Wil je dat wij dit adres als
correspondentieadres
gebruiken?
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Bijlagen
Lever bij jouw aanvraag onderstaande stukken in van jezelf en indien van toepassing van jouw
partner:



Kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning;
Inkomensspecificaties van de meest recente maand.

Ondertekening

☐Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
Deze aanvraag valt onder de regeling bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet. Dit
betekent ook dat jouw gegevens gecontroleerd kunnen worden bij andere instanties of aan deze
worden verstrekt. Het onjuist of onvolledig doorgeven van informatie kan leiden tot een boete.

Handtekening
Voor dit formulier is een handtekening met pen nodig. Na ondertekening kies je voor inscannen en
mailen of een van de andere onderstaande opties voor opsturen/inleveren.
Datum
Handtekening

Handtekening partner (indien
van toepassing)

Opsturen/inleveren van dit formulier
Stuur dit formulier bij voorkeur per e-mail met de gevraagde bijlagen naar de gemeente Olst-Wijhe.
We adviseren je het formulier eerst op te slaan, open dan het formulier (met Adobe Acrobat
Reader), vul deze in op jouw scherm en sla deze vervolgens weer op. Verzend het formulier als
bijlage bij een e-mail.
Vul het formulier direct op jouw scherm in, sla het op en mail het naar:
gemeente@olst-wijhe.nl
Vul het formulier in, print het uit en stuur het naar het Klantcontactcentrum:
Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe
Vul het formulier in, print het uit en lever het in bij de balie:
Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe
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Vervolg
Na ontvangst sturen wij een ontvangstbevestiging. Wij beoordelen vervolgens de aanvraag op
volledigheid en juistheid. Je hoort zo snel mogelijk (meestal binnen vier weken) of je in aanmerking
komt voor de energietoeslag. Heb je vragen over de aanvraag? Neem dan contact op met het
team Werk, Inkomen en Zorg, dagelijks bereikbaar via 14 0570. Wij kunnen je het beste helpen als
je het kenmerk van jouw aanvraag bij de hand hebt.

Jouw gegevens
Je geeft jouw gegevens aan ons. Wij gaan er uiteraard zorgvuldig mee om. Wij delen je gegevens
niet met andere organisaties of personen tenzij dit in de wet is geregeld. Je hebt het recht om jouw
persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen
de verwerking van jouw gegevens.
Meer informatie? Lees dan onze privacyverklaring op www.olst-wijhe.nl/privacyverklaring.

Vragen
Stel je vraag via het contactformulier (https://dloket.olst-wijhe.nl/loket/burger/contact-formulier)
stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0570 (of 0570 –
56 80 80). Je kan ook langskomen op één van onze inloopspreekuren. Deze zijn elke dinsdag van
9.30 uur tot 11.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe en in het Holstohus in Olst.
Wij helpen je graag verder.
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