
 

 

Aanvraagformulier financiële toelage voor vluchtelingen uit Oekraïne 
 
Gegevens aanvrager  
Aanvraagdatum  

Achternaam  

Voornaam + initialen  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Nummer legitimatiebewijs 
(Paspoort of ID-kaart) 

 

Bankrekeningnummer 
(Kopie bewijs opening  
+ tenaamstelling bijvoegen) 

 

Telefoonnummer   

Woonsituatie  Gemeentelijke opvang 
 Inwonend bij particulier/ gastgezin 
 Anders, namelijk: 

 

Verricht u arbeid in 
loondienst? 

 Ja (dan heeft u geen recht op leefgeld) 
 Nee 

 
Gegevens gezinssamenstelling 
Gegevens persoon 1 
Achternaam  

Voornaam + initialen  

Geboortedatum  

Gezinsverband/ relatie  

Verricht u arbeid in 
loondienst? 

 Ja 
 Nee 

 
Gegevens persoon 2 
Achternaam  

Voornaam + initialen  

Geboortedatum  

Gezinsverband/ relatie  

Verricht u arbeid in 
loondienst? 

 Ja 
 Nee 

  



Gegevens persoon 3 
Achternaam 

Voornaam + initialen 

Geboortedatum 

Gezinsverband/ relatie 

Verricht u arbeid in 
loondienst? 

 Ja 
 Nee 

Gegevens persoon 4 
Achternaam 

Voornaam + initialen 

Geboortedatum 

Gezinsverband/ relatie 

Verricht u arbeid in 
loondienst? 

 Ja 
 Nee 

Verklaring en ondertekening 
U verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld, zodat de gemeente kan vaststellen of u recht 
heeft op de betaling van het leefgeld. Als u dit aanvraagformulier digitaal indient stemt u in met de 
verklaring en dient dit formulier als ondertekend te worden beschouwd. 

Datum 

U kunt het formulier met bijbehorende bijlagen e-mailen naar: oekraine@woerden.nl. 
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