* bezoekadres

* telefoon

MALLEGAT SPLEIN 10

* postadres

14 072

* telefax

POST BUS 53

(072) 548 87 77

* bank

1800 BC ALKMAAR

BNG 28.50.33.700

AANVRAAG GRATIS ALKMAARPAS MET KORTINGSLABEL
Waarom dit formulier
Mensen met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm komen in aanmerking voor de gratis
AlkmaarPas met kortingslabel en een persoonsgebonden budget van € 80,-, evenals de inwonende
partner en kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Kinderen tot en met 11 jaar worden op de pas
van de ouder (s) geregistreerd.
Personen die een opleiding volgen op basis van de WTOS en/of WSF hebben geen recht op deze
regeling.
Normen:
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, kunt u vinden op www.haltewerk.nl.
Heeft u vragen over de AlkmaarPas, neem dan contact op met Alkmaar Marketing via 072 - 511 22 54
Lees het formulier goed door en kruis aan wat voor u van toepassing is.
Inleveren:
Stuur dit formulier, voorzien van uw handtekening, naar:
Halte Werk
Postbus 8002
1802 KA Alkmaar
Mijn gegevens:
Naam

: ____________________________________________________________________

Telefoonnr.

: ____________________________________________________________________

BSN

: ____________________________________________________________________

Personen voor wie ik een AlkmaarPas aanvraag:
Voorletters

Achternaam

M/V

Partner
of kind

Geboortedatum

BSN

De bovenstaande personen moeten op uw adres geregistreerd zijn.
U moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij deze aanvraag meesturen van u en uw eventuele
partner. Indien u niet de Nederlandse nationaliteit bezit moet u tevens een kopie van uw geldige
verblijfsvergunning meesturen. Een identiteitsbewijs is een paspoort of Nederlandse identiteitskaart (een
rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs)

* bezoekadres
MALLEGAT SPLEIN 10

* postadres

* telefoon
14 072

* telefax

POST BUS 53
1800 BC ALKMAAR

(072) 548 87 77

* bank
BNG 28.50.33.700

Uitkering
Ik ontvang momenteel een bijstandsuitkering (geen IOAW uitkering) van Halte Werk.
(Als u alleen bijzondere bijstand ontvangt dan antwoord u met Nee)
Ja, u hoeft het formulier niet verder in te vullen; na datering en ondertekening stuurt u het
formulier naar Halte Werk.

Nee, ga verder met de volgende vragen.
Inkomen
Geef aan of uw (gezamenlijke) inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens (zie www.haltewerk.nl
voor een uitleg over inkomen en een overzicht van de inkomensgrenzen)
(Met inkomen wordt bedoeld een inkomen uit arbeid, uitkeringen, (kinder)alimentatie, ontvangen
heffingskortingen, pensioen(en) en dergelijke van u en uw eventuele partner).
Mijn/ons inkomen is hoger dan de inkomensgrens van 120%
Mijn/ons inkomen is hoger dan de inkomensgrens van 110%, maar lager dan de inkomensgrens
van 120%.
Mijn/ons inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens van 110%
Mijn inkomen bedraagt netto totaal € ___________ per week / per 4 wkn / per maand *)
Netto inkomen gezinsleden bedraagt totaal € _________ per week / per 4 wkn / per maand *)
*) doorhalen wat niet van toepassing is
Let op: Het totale gezinsinkomen per adres bepaalt (samen met het totale vermogen) of u recht hebt op een AlkmaarPas met
kortingslabel en persoonsgebonden budget.

Vermogen
Het (gezamenlijke) vermogen (spaargeld, overwaarde eigen woning, vorderingen op derden,
effecten, waardevolle goederen, etc.) is:
Echtpaar/samenwonenden of éénoudergezin
Het vermogen is lager dan de norm voor een echtpaar of eenoudergezin
Het vermogen is hoger dan de norm voor een echtpaar of eenoudergezin
Alleenstaande
Het vermogen is lager dan de norm alleenstaande
Het vermogen is hoger dan de norm voor alleenstaande
De normen kunt u vinden op www.haltewerk.nl
Let op: Het totale gezinsvermogen per adres bepaalt (samen met het totale inkomen) of u recht hebt op een AlkmaarPas met
kortingslabel en persoonsgebonden budget.

* bezoekadres

* telefoon

MALLEGAT SPLEIN 10

* postadres

14 072

* telefax

POST BUS 53

(072) 548 87 77

1800 BC ALKMAAR

* bank
BNG 28.50.33.700

Verklaring en ondertekening:
Hierbij verklaar ik dat dit formulier door mij naar waarheid is ingevuld. Het is mij bekend dat het niet naar waarheid invull en
kan leiden tot terugvordering van de verstrekte bijstand/pas, het opleggen van een boete en/of strafvervolging.

Door te ondertekenen wordt verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
Naam

……………………………………….

Handtekening ………………………………………
Datum

……………………………………...

Naam partner ……………………………………….
Handtekening ………………………………………
Datum

………………………………………..

Het kan zijn dat er naar aanleiding van de ingediende verklaring een onderzoek wordt gedaan naar de
juistheid van het invullen van de verklaring. In dat geval zal aan u een inlichtingenformulier worden
toegezonden. U dient dit formulier in te vullen en met de noodzakelijke bewijsstukken aan Halte Werk
terug te zenden. Na ontvangst hiervan wordt de juistheid van de informatie bekeken en beoordeeld of er
recht is op de reeds toegekende pas of participatievoorziening.

