Datum melding:______________ Paraaf ___________
Datum ontvangst:________________________
Registratienummer:______________________

Aanvraag Individuele studietoeslag Zutphen
Bijdrage € 90 tot € 300 per maand afhankelijk van leeftijd

Persoonsgegevens
Naam: ..............................................................................................................................................................................
Geboortedatum: ...............................................................................................................................................................
ID-bewijs: ........................................................................................................................................................................
Geldig tot: .......................................................................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...........................................................................................................................................................
Naam gemachtigde: ........................................................................................................................................................
Telefoon gemachtigde: ...................................................................................................................................................

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag Zutphen, moet je aan onderstaande voorwaarden
voldoen:
•
•
•
•
•
•

Je staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen.
Je verblijft rechtmatig in Nederland.
Je hebt op de datum van je aanvraag recht op studiefinanciering op grond van de WSF2000 of recht op een
tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de WTOS.
Je bent ouder dan 15 jaar
Je bent door een medische beperking niet in staat om naast je studie inkomsten te verwerven door een bijbaan of
als zelfstandige.
Je ontvangt geen Wajong uitkering.

Voldoe je aan al deze voorwaarden?

□ Ja, ga verder met het invullen van het formulier.
□ Nee, je hebt geen recht op de Individuele studietoeslag.
Opleiding
Op welke school volg je een opleiding?
Naam school: ...................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................
Telefoon: .........................................................................................................................................................................

Wat is je medische (lichamelijke of psychische) beperking waardoor je niet kunt werken naast je studie? Kan je
aangeven waarom je niet kunt werken naast je studie?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Is er sprake van inkomsten

□ Ja, inkomsten uit stage
□ Ja, overige inkomsten te weten:……………………………………………………………………………………..
□ Nee
Meesturen
Stuur met je aanvraag in ieder geval de volgende documenten mee:
• Een kopie van de beschikking studiefinanciering of WTOS.
• Een kopie van inschrijving bij uw opleiding.
• Een kopie van een verklaring van een deskundige (bijvoorbeeld arts of school) over je medische beperking.
• Indien aanwezig: Bewijs van inkomsten (werk, stagevergoeding, vakantiewerk en Wajong)
• Een kopie van je paspoort of identiteitskaart.
• Kopie van je bankpas

Bankrekeningnummer
IBAN Rekening voor uitbetaling: ................................................................................................................................
Ten name van: ............................................................................................................................................................

Ondertekenen




Met de handtekening verklaar je dat je het formulier naar waarheid hebt ingevuld. Wij controleren dit.
Met deze handtekening geef je toestemming aan de gemeente om zo nodig een medisch advies aan te vragen. Het
is belangrijk dat je hieraan meewerkt.
Het kan zijn dat er extra bewijsstukken nodig zijn. Wij nemen dan contact met je op.

Naar waarheid ingevuld,
Datum: ......................................................

Handtekening: ...........................................

Inleveren
Je kunt dit formulier, volledig ingevuld en voorzien van bewijsstukken:
 inleveren bij Gemeente Zutphen, of
 mailen naar info@zutphen.nl, of
 opsturen naar de Gemeente Zutphen, Antwoordnummer 31, 7200 VB Zutphen.

