cluster inwoners
sociaal huis

Aanvraagformulier algemene steun COVID-19
Dien je aanvraag in bij het Sociaal Huis voor 15 november 2021
Gegevens aanvrager
Naam + voornaam
Rijksregisternummer
Adres
Telefoon
E-mail
Maandelijks inkomen
Rekeningnummer
Leden van mijn huishouden: iedereen die samen met mij in dezelfde woning verblijft
Naam + voornaam

Rijksregisternummer

Maandelijks inkomen

Ik ben financieel ernstig getroffen door de gevolgen van de COVID -19-crisis op volgende manier:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Ik maak deel uit van een van volgende categorieën (vink aan wat past):
o

Categorie 1: Jouw huurprijs/hypothecaire lening is gelijk aan 40 % of meer van het
gezinsinkomen

o

Categorie 2: Jij of iemand anders uit jouw gezin heeft een verhoogde tegemoetkoming

o

Categorie 3: Jij of iemand anders uit jouw gezin zit in collectieve schuldenregeling

o

Categorie 4: Jij of iemand anders uit jouw gezin geniet een leefloon

o

Categorie 5: Jij bent failliet verklaard of je bent bezig met het aanvragen van een faillissement

o

Categorie 6: Jij bent in budgetbeheer en hebt een reserve die kleiner is dan 500 euro

o

Categorie 7: Je hebt een schuldenlast die meer bedraagt dan 500 euro

o

Categorie 8: Jij bent een persoon met een laag inkomen, lager dan of gelijk aan 1 230 euro
vermeerderd met 615 euro voor elke persoon ten laste van +14 jaar en vermeerderd met 369
euro voor elke persoon ten laste van -14 jaar
o
o
o
o

Gezinshoofd 1230 euro
+ elk ander gezinslid
Ouder dan 14 jaar
o Jonger dan 14 jaar
615 euro
o 369 euro

Ik wens een aanvraag in te dienen voor een tussenkomst ter waarde van ….……….. euro voor (vink
aan wat past):
o
o
o
o
o

Huur
Energiefactuur
Waterfactuur
Schoolfacturen
Andere: ……………………………….

Ik voeg volgende documenten bij mijn aanvraag:
Gemeente Liedekerke \ Opperstraat 31 \ 1770 Liedekerke \
tel. 1770 \ info@liedekerke.be \ www.liedekerke.be\
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Standaard:
o Kopie identiteitskaart
o Een kopie van de factuur/prestatie waarvoor ik een tussenkomst vraag
o Bewijzen van alle inkomsten binnen mijn gezin (loonfiches/uitkering mutualiteit/vakbond …)
Indien van toepassing:
o
o
o
o

Bewijs van de maandelijkse huishuur/hypothecaire lening
Bewijs faillissement of aanvraag faillissement
Bewijs van het inkomensverlies bv. attest vakbond tijdelijke werkloosheid of C4
Kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van schuldbemiddelaar

Bijgevolg verklaar ik op erewoord dat deze verklaring volledig en correct is.

Datum
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Handtekening
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