
Privacy Statement: Stichting Voedselbank Nederland (De Voedselbank) respecteert de privacy van de door de aanvrager 
verstrekte gegevens. De Voedselbank geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage van derden tenzij wettelijk 
daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de 
doelstellingen van de Voedselbank.  
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AANVRAAGFORMULIER VOEDSELBANK OUDEWATER  
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 
Dit formulier bestaat uit twee pagina’s. 

 
Gegevens aanvragende instantie  
Naam instantie:  _________________________________________________  
Adres:    _________________________________________________  
Postcode / plaats:  _________________________________________________  
Telefoon / e-mail: _________________________________________________ 
Naam hulpverlener: _________________________________________________  
Telefoon:  _________________________________________________ 
E-mail :   _________________________________________________  

 
Gegevens ontvanger  
Naam:    _________________________________________________  
Adres:    _________________________________________________  
Postcode / plaats:  _________________________________________________  
Telefoon:  _________________________________________________  
E-mail:    _________________________________________________  
Geboortedatum / geslacht: ____________________ M / V (vul geboortedatum in, omcirkel geslacht)  
Burgerlijke staat: Alleenstaand / Samenwonend / Gehuwd  

 
Gegevens inwonende Partner: 
Naam:   _________________________________________________  
Telefoon:  _________________________________________________ 
E-mail:    _________________________________________________  
Geboortedatum / geslacht: ____________________ M / V (vul geboortedatum in, omcirkel geslacht) 

 
Inwonende kinderen: 
Naam + Geboortedatum  
________________________________________ M / V (omcirkel wat van toepassing is) 
________________________________________ M / V  
________________________________________ M / V  
________________________________________ M / V  
________________________________________ M / V  
________________________________________ M / V  

 
Toelichting  
Geef een korte toelichting waarom ondersteuning gewenst / noodzakelijk is:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe lang dient de ondersteuning vermoedelijk te duren:  
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AANVRAAGFORMULIER VOEDSELBANK OUDEWATER  
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.  
Dit formulier bestaat uit twee pagina’s.  

 
Inkomenstoets  
Inkomsten      Uitgaven  
Loon / uitkering: _______________  Huur / hypotheek:  _______________ 
Huurtoeslag:   _______________  Energie / water:   _______________  
Zorgtoeslag:  _______________ Ziektekosten:    _______________  
Kinderkorting:   _______________  Overige verzekeringen:  _______________  

Eigen bijdrage (thuiszorg e.d.):  _______________ 
Overige inkomsten (specificeren)   Overige uitgaven (specificeren)  
_____________  ____________   _____________  ____________ 
_____________  ____________  _____________  ____________   
_____________  ____________  _____________  ____________ 
_____________  ____________  _____________  ____________  
Subtotaal inkomsten:  ____________   Subtotaal uitgaven:  ____________ 
Subtotaal uitgaven:     ____________   
 
Netto vrij te besteden: ____________ 

 
 
Ondertekening  
Ondertekening (door hulpverlener)    Ondertekening (door ontvanger)  
 
 
 
Plaats: ________________________________  Plaats: ________________________________  
Datum: ________________________________ Datum: ________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact met de Voedselbank Oudewater kan via: 

- Telefoon: 06-26608810 (dinsdags, woensdag- en donderdagochtend) 

- Mail: voedselbankoudewater@gmail.com 

- Post: Hekendorperweg 8, 3421 VL Oudewater 

- Website: www.voedselbankoudewater.nl  

 

Stichting Voedselbank Oudwater heeft bankrekening bij Rabobank, nummer 1140.78.556 

Kamer van Koophandel: 52340724 

 
 
 


