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FORMULIERENTEAM ETTEN-LEUR 

 

Beschrijving 

Aanvragen toeslagen en financiële regelingen:  

Rondkomen met een laag inkomen is niet gemakkelijk. Mogelijk hebt u recht op een toeslag 

of voorziening. Het is niet eenvoudig om erachter te komen op welke toeslagen of 

voorzieningen u recht heeft. Formulieren zijn vaak ingewikkeld om in te vullen. Het 

Formulierenteam biedt hulp om uw weg te vinden in het doolhof van 

inkomensondersteunende voorzieningen en regelingen. 

 De medewerkers van het Formulierenteam komen bij mensen in Etten-Leur op huisbezoek. 

Daar hebben mensen alle papieren bij de hand (hoogte inkomen, huurprijs woning, premie 

zorgverzekering enz.). Ook kunnen zij een afspraak op kantoor maken. Op verzoek verzorgt 

het Formulierenteam ook spreekuren op locatie (buurthuizen, bejaardenhuizen). Het 

formulierenteam bekijkt of men gebruik maakt van alle regelingen. Samen wordt bekeken of 

er toeslagen en regelingen zijn waar iemand mogelijk recht op heeft. Samen met de klant 

vullen ze de formulieren in: op papier of digitaal ( bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, 

heffingskortingen, bijzondere bijstand, studiefinanciering, kwijtschelding gemeentelijke 

heffingen, kindgebonden budget). 

Via een workshop “thuisadministratie ordenen” leert u uw administratie op te bergen. Dit 

geeft u snel weer overzicht. 

 

Voor wie is het formulieren team bedoeld? 

Het Formulierenteam is er voor alle inwoners van Etten-Leur die een laag netto inkomen 

hebben (maximaal 120% van het sociaal minimum). 

U kunt bij het Formulierenteam navragen of u met uw inkomen in aanmerking komt voor 

bepaalde toeslagen of regelingen. 

Hebt u vermogen dan kan dit betekenen dat u niet in aanmerking komt voor bepaalde 

regelingen. Toch is het verstandig dit goed te laten nakijken door een medewerker van het 

Formulierenteam. 

Daarnaast kunt u contact opnemen met het formulierenteam: 

• als u moeite heeft om financieel rond te komen 

• voor hulp bij het aanvragen van uw toeslagen en bijzondere bijstand 

• voor informatie over uw recht op huur- en zorgtoeslag 

• voor een workshop “thuisadministratie ordenen” 

 

Heb ik een indicatie nodig? 

Nee, u heeft geen indicatie nodig om gebruik te maken van het formulierenteam. 
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Wat is de eigen bijdrage? 

De dienst is gratis. 

 

Contactgegevens 

Surplus Welzijn – Formulierenteam Etten-Leur 

Telefoon: 076-5016450 

Website: www.surpluswelzijn.nl 

Email: formulierenteam@surpluswelzijn.nl 
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