Datum ontvangst
Cliëntnummer
Dossiernummer

Aanvraagformulier Meedoenpas schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar
Uw kind gaat naar een school die verder dan 13 km van uw woonadres staat. U komt mogelijk in aanmerking voor een
Meedoenpas(sen) voor schoolgaande kinderen. Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een Meedoenpas, hebben
wij een aantal gegevens nodig. Wij vragen u dit formulier naar waarheid in te vullen en samen met kopieën van de gevraagde bewijs‐
stukken in te leveren bij de gemeente.

Persoonlijke gegevens
Ouder/verzorger

Partner

Naam
BSN
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E‐mailadres

Wij zullen de door u verstrekte gegevens controleren en eventueel zullen wij u benaderen wanneer er onduidelijkheden zijn.

Gezinsleden
Voor wie wilt u gebruik maken van een Meedoenpas?
Naam

Geboortedatum

Opleiding

Naam en plaats school

Wij verzoeken u voor ieder kind voor wie u van de pas gebruik wilt maken een bewijs van inschrijving van de school bij te voegen.

Inkomenssituatie

O Ik ontvang een uitkering o.g.v. de Participatiewet; u kunt verder naar de ondertekening.
O Ik ontvang een uitkering o.g.v. de IOAW/IOAZ; ga verder naar vraag 1.
O Ik heb een ander inkomen; ga verder naar vraag 1.
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1. Inkomen
Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

O Specificaties inkomens‐/ uitkeringsgegevens van de afgelopen drie maanden (m.u.v. specificaties IOAW/IOAZ)
O Bewijsstuk vaststelling alimentatie
2. Vermogen
Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

O Meest recente bankafschrift(en) van alle (spaar)rekeningen, paypallrekeningen, creditcardrekeningen van u, uw partner en
uw minderjarige, inwonende kinderen. Het gaat hierbij tevens om de eventuele zakelijke en/of buitenlandse rekeningen.
Van recent opgeheven rekeningen dient u een bewijs van opheffing in te leveren.
Ontvangt u geen bankafschriften? Dan kunt u de afschriften vanuit internetbankieren uitprinten. Op deze print moeten in ieder
geval de volgende gegevens staan:
l

het rekeningnummer;

l

saldo van de rekening;

l

tenaamstelling en adresgegevens;

l

de transacties op de rekening (met omschrijving en bedragen).

Wij gaan alleen akkoord met een kopie van het origineel of gedownloade afschriften.

O Indien van toepassing: machtiging van bankpas en/of bankrekening van derden
O Bewijsstukken vermogensgegevens, bijvoorbeeld kenteken motorvoertuig, afkoopwaarde levensverzekering,
aandelen (on)roerend goed e.d.

O Indien van toepassing: Bewijsstukken schulden
O Indien van toepassing: Laatste WOZ‐beschikking en bewijsstuk huidige hypotheekschuld

3. Ondertekening

Datum
Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming, om bij toekenning van de Meedoenpas,
de NAW gegevens van uw kind door te geven aan Arriva.

