AANVRAAGFORMULIER KOM UIT PAS

PERIODE 1 SEPTEMBER 2016 TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2017

1.

Mijn persoonlijke gegevens

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam:………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………Rijksregisternummer: ………………………………………..
Telefoon/gsm: ………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Mijn woning is
 Een huurwoning (ik betaal maandelijks huur)
 Mijn eigendom (ik betaal geen huur)
o Deze woning is mijn enige eigen woning in volle eigendom, naast de
gezinswoning heb ik geen andere woningen in mijn bezit
2. Volgende personen wonen met mij samen (personen ten laste):
Naam

Geboortedatum

Verwantschap (partner, zoon,
dochter,…)

Foto

3. Voor mijn kind(eren) mag u aan de school laten weten dat hij/zij een KomUitPas heeft/hebben:
Naam zoon/dochter

School
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4. Ik heb:





Recht op de verhoogde tegemoetkoming bij mijn mutualiteit; of
Budgetbeheer bij OCMW Eeklo of CAW Oost-Vlaanderen; of
Collectieve schuldenregeling ; of
Geen van bovenstaande zaken, maar ik wens dat de aanvraag voor een KomUitPas
met mij bekeken wordt door een medewerker van het Sociaal Huis Eeklo

5. Volgende bewijsstukken heb ik afgegeven in het Sociaal Huis Eeklo:
 Klevertje mutualiteit van alle gezinsleden
 Attest budgetbeheer
 Attest Collectieve schuldenregeling
 Bewijzen inkomsten en uitgaven
6. Verklaring van echtheid:
Ik die onderteken, ……………………………………………………………………………………………(voornaam+naam)
en woon aan de …………………………………………………………………(straat + huisnummer) te 9900 Eeklo,
Verklaar dat
 De inlichtingen die ik hierboven heb gegeven in verband met mijn aanvraag tot het
bekomen van de KomUitPas, overeenstemmen met de waarheid.
 Ik wijzigingen in mijn gezinssituatie of persoonlijke situatie (bijv wijziging
gezinssamenstelling, wijziging adres,…) spontaan, en zo snel mogelijk zal doorgeven aan
het Sociaal Huis Eeklo.
 Ik weet dat valse verklaringen aanleiding kunnen geven tot het intrekken van de
KomUitPas.
 Ik ingelicht ben dat het Sociaal Huis Eeklo mijn verklaring over mijn sociale en financiële
situatie zal controleren. Het Sociaal Huis Eeklo kan hiervoor informatie opvragen bij
financiële instellingen, instellingen van de Sociale Zekerheid, OCMW’s, kruispuntbank
voor de Sociale Zekerheid, en dergelijke meer. Het Sociaal Huis kan enkel informatie
opvragen die te maken heeft met mijn aanvraag en mag deze informatie niet doorgeven
aan anderen.
Eeklo, ………………………………………..(datum)
Handtekening van de aanvrager
…………………………………………………

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op
SOCIAAL HUIS EEKLO, Welzijnscampus De Zuidkaai
Kaaistraat 34, 9900 Eeklo
Tel: 09/218.17.00 - Fax: 09/218.17.09
OPEN: elke werkdag van 9u tot 12u en elke 2e en 4e dinsdagavond van 17u tot 19u

