
Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier dient digitaal te worden ingevuld, en vanaf het e-mail adress van  
de aanvragende organisatie te worden opgestuurd naar: contact@weduwenenwezenfonds.nl 
Indien dat niet mogelijk is kan het formulier ook in viervoud per post verstuurd worden aan 

Weduwen en Wezenfonds, p/a Mw. Anna Verbeek, Stuurmankade 354, 1019 WE Amsterdam

Gegevens aanvrager

Instelling 

Naam 

Functie

Adres

Telefoonnummer

e-mail

Gegevens Cliënt

Naam

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

Burgerlijke staat

Kinderen 

Leeftijden kinderen 
(komma separeren)



Situatie

Korte beschrijving situatie van 
het gezin

Wat is de oorzaak van de 
financiële problemen

Gevraagd bedrag

Waarvoor is het aangevraagde 
bedrag bedoeld



Bankrekening waarop het gevraagde bedrag kan worden gestort:

Het toegekende bedrag wordt uitsluitend overgemaakt naar de aanvragende instantie

Naam rekeninghouder

IBAN aanvragende instantie

Betalingskenmerk

Schulden

Zijn er schulden Ja Nee

Wordt gebruik gemaakt van 
schuld dienstverlening

Ja Nee

Naam instelling

Contactpersoon

Andere fondsen

Zijn er andere fondsen 
aangeschreven

Ja Nee

Indien ja:

Naam fonds

Naam fonds



Inkomsten per maand

Werkgever / Uitkering

Inkomen 

Kinderbijslag 

Alimentatie

Zorgtoeslag

Huurtoeslag

Overige inkomsten

Totaal inkomen per maand

Uitgaven per maand

Huur

Gas & Licht

Telefoon

Aflossing schulden

Ziektekostenverzekering

Overige lasten

Totaal uitgaven per maand

Datum aanvraag

Houdt u er rekening mee dat de behandeling van een aanvraag 8 weken kan duren
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