Aanvraagformulier PasWijzer 2021

1. Persoonsgegevens
1a. Persoonsgegevens aanvrager
Geboortedatum:
Naam: 		

m/v

										

Adres:
Postcode en woonplaats:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:		
Telefoonnummer:
Email:
Nummer legitimatiebewijs aanvrager:				

Legitimatiebewijs geldig tot:

1b. Persoonsgegevens inwonende partner (als dat het geval is)
Geboortedatum:
m/v

Naam: 												
Adres:			
Postcode en woonplaats:
Nationaliteit:		
Burgerlijke staat:		
Telefoonnummer:
Geslacht:
Email:
1c. Aantal PasWijzers voor eigen inwonende kinderen
Kinderen van 4 tot en met 17 jaar krijgen een pas. Kinderen jonger dan 4 jaar maken gebruik van de pas van de
ouder(s).
Naam						
Kind 1:							
Kind 2:
Kind 3:
Kind 4:
Kind 5:

				

Geboortedatum

-

-
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2. Inkomen/vermogen
Vul hieronder je netto inkomen per maand in. Als je vakantiegeld ontvangt, hoef je dit niet op te geven.
Van alle inkomsten moet je bewijsstukken - van de lopende of vorige maand - bijvoegen (bijvoorbeeld een kopie
van een verkregen uitkering. Daarnaast vragen wij je een recent afschrift van alle bijbehorende bank- of girorekeningen toe te voegen (uiterlijk 1 maand oud).
Soort inkomen 				

Aanvrager		

Partner		

Salaris/uitkering				

€ 			

€ 		

Pensioenen 				

€ 			

€

Alimentatie voor uzelf en uw kinderen

€ 			

€		

Overigen (bv. lijfrente)			

€ 			

€

3. Wat moet je meesturen met de aanvraag?
Heb je een uitkering van Baanbrekers?
Zo ja, dan hoef je alleen een kopie van de laatste uitkeringsspecificatie mee te sturen.
Zo nee, dan kunnen wij je aanvraag alleen afhandelen als je de volgende zaken meestuurt:
Van jezelf als aanvrager
• Een kopie geldig identiteitsbewijs
• Je inkomensgegevens
» Kopieën loonstrook salaris en/of uitkeringsspecificatie (huidige of vorige maand) en
» Kopieën van recente afschriften van al jouw bank- of girorekeningen (uiterlijk 1 maand oud)
• Gegevens over je vermogen
» Kopieën jaaroverzichten van al jouw betaal- en spaarrekeningen (van 31-12-2020).
Van je inwonende partner
• De inkomensgegevens
» Kopieën loonstroken salaris en/of uitkeringsspecificatie van je partner (huidige of vorige maand)
» Kopieën van recente afschriften van alle bank- of girorekeningen van je partner (uiterlijk 1 maand oud)
• Je vermogensgegevens
» Kopieën jaaroverzichten van alle betaal- en spaarrekeningen van je partner (van 31-12-2020).
Van je minderjarige thuiswonende kinderen
• Eventuele alimentatiegegevens

4. Voorwaarden
Voorwaarden bij het gebruik van de PasWijzer
• De paswijzer is een persoonlijke pas en mag niet door andere personen gebruikt worden.
• Kinderen jonger dan 4 jaar maken gebruik van de pas van de ouder(s).
• Eventuele inwonende partners en kinderen van 4 tot en met 17 jaar krijgen een eigen pas.
• De paswijzer is alleen geldig in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
Dit geldt voor iedereen vanaf 14 jaar.
• De deelnemende partijen kunnen je altijd vragen jouw PasWijzer en legitimatiebewijs te tonen.
Het gebruik van de PasWijzer
De Paswijzer is geldig in 2021. Bij misbruik van de PasWijzer kan de pas worden ingetrokken.
Ben je de Paswijzer kwijt? Dan kun je een vervangende pas aanvragen. De kosten hiervoor zijn € 20,- per pas.
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5. Ondertekening
Hierbij verklaar ik dat ik de bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld. De door mij ingevulde
gegevens kunnen gecontroleerd worden en worden gebruikt voor registratie. Ook ben ik me bewust van de
bovenstaande voorwaarden.
Naam aanvrager
Plaats, datum
Handtekening aanvrager

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je alle bewijsstukken overlegd, dan wordt er voor jou een
PasWijzer 2021 gemaakt. Deze krijg je automatisch thuisgestuurd.
Je kunt het formulier met de bewijsstukken mailen naar info@waalwijk.nl of opsturen naar gemeente Waalwijk,
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

Team WijZ gemeente Waalwijk
Bezoekadres
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk
Je vindt de bezoekersingang aan de Winterdijk.

Openingstijden receptie
Maandag
08.30 tot 17.00 uur
Dinsdag		
08.30 tot 17.00 uur
Woensdag
08.30 tot 17.00 uur
Donderdag
08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag		
08.30 tot 17.00 uur
Telefoon: 0416 – 683 456
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijzer.nl
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