
Let op:

Het hierachter volgende intakeformulier is alleen bedoeld als voorbeeld en 
rekenhulp. Het kan eventueel ook worden gebruikt om de gegevens voor de 
aanvraag van een voedselpakket alvast goed op een rij te zetten. Het kan daarvoor 
uitgeprint en ingevuld worden. 

Dit formulier kan niet worden gebruikt om een aanvraag voor een voedselpakket in 
te dienen. Inzending van een op papier ingevulde aanvraag heeft geen zin, want die 
zal niet in behandeling worden genomen. 

Intake kan alleen plaatsvinden op de aangegeven adressen van de aangewezen 
hulpinstanties. Zie voor deze adressen de pagina ʻHulpinstantiesʼ.



Invuller:

Pagina:

Printdatum:

van

10-03-2009

Datum aanvraag:

1 3

Intake formulier

Persoonsgegevens

Identiteitsbewijs:

Nummer: 

Mobiel / GSM:

Naam: 

Geb. datum:

Gegevens partner

Naam: 

Email:

Contactgegevens

Geslacht

Telefoon:

Postcode / Plaats: 

Straat: 

Geb. datum:

Burg.staat:

kinderen

Naam Geb. datum Norm

J / N

J / N

Privacy Statement Voedselbank Haarlem en Omstreken respecteert de privacy van de door aanvrager 
verstrekte gegevens.
De Voedselbank geeft de vastgestelde gegevens niet ter beschikking of ter inzage aan/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.



Invuller:

Pagina:

Printdatum:

van

10-03-2009

Datum aanvraag:

2 3

Intake formulier

Inkomsten

Soort Bedrag / mnd Norm

€ J / NLoon

€ J / NLoon partner

€ J / NHuurtoeslag

€ J / NZorgtoeslag

€ J / NBelastingkorting

€ J / NUitkering

€ J / NAlimentatie

€ J / NOverig inkomen

€ J / N

€ J / N

Uitgaven

Soort Bedrag / mnd Norm

€ J / NHuur/Hypotheek

€ J / NEnergie

€ J / NWater

€ J / NAflossing schuld

€ J / NVerzekeringen

€ J / NTelecom

€ J / NOverige lasten

€ J / N

€ J / N

Inkomsten -/- Uitgaven:

Norm: 

Verschil: 

€

€

€

Besluit

Toegekend:

Startdatum:

Uitgiftepunt:

Aantal maanden:

J / N

Pakketsoort

1p-geel

2p-wit

3p-blauw

4/5p-rood

6p-groen

Bericht voor uitgifte
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verstrekte gegevens.
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Invuller:

Pagina:

Printdatum:

van

10-03-2009

Datum aanvraag:

3 3

Intake formulier

Toelichting

Stopzetting

Datum stopzetting:

Reden stopzetting:

Boven norm

Meerdere malen niet geweest

Niet op herintake verscheven

Vakantie

Verhuisd

Overig

Thuis bezorgen: J / N

Schuld

Meer dan 10.000 euro
Minder dan 1000 euro
Tussen 1000 en 5000 euro
Tussen 5000 en 10.000 euro

Opmerkingen
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verstrekte gegevens.
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