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Aanvraagformulier Individuele Studietoeslag  

 

de vragen volledig invullen a.u.b. en het vakje � aankruisen indien van toepassing. 

 

1.   Gegevens aanvrager 
 

Achternaam                      _____________________________________________________________________________ 

Voornamen voluit  _____________________________________________________________________________ 

Geslacht   � man  � vrouw 

Adres   _____________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats _____________________________________________________________________________ 

Geboortedatum  _________________________________________ 

Burgerservicenummer  _________________________________________ 

Emailadres  _________________________________________ 

Telefoon   _________________________ Mobiel _________________________ 

Soort Identiteitsbewijs _________________________ Nummer___________________ Geldig tot_________________ 

Bankrekeningnummer _________________________ ___________________________(IBAN) 

 

2.    Gegevens Partner 

Achternaam                      _____________________________________________________________________________ 

Voornamen voluit  _____________________________________________________________________________ 

Geslacht   � man  � vrouw 

Adres   _____________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats _____________________________________________________________________________ 

Geboortedatum  _________________________________________ 

Burgerservicenummer  _________________________________________ 

Emailadres  _________________________________________ 

Telefoon   _________________________ Mobiel _________________________ 

Soort Identiteitsbewijs _________________________ Nummer___________________ Geldig tot 

Bankrekeningnummer ____________________________________________________(IBAN) 

 

 

3.    Arbeidsparticipatie 

Ik ben slechts gedeeltelijk in staat om het wettelijk minimum loon te verdienen en beschik ten 

bewijze daarvan over een medische verklaring en/of gegevens 

�  Ja, ik voeg een kopie van de medische verklaring en/of gegevens bij deze aanvraag; 

� nee 
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4.  Studiefinanciering 

Ik heb recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (WSF) of recht op een 

tegemoetkoming in de studiekosten op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 

schoolkosten (Wtos) 

� Ja, ik heb een kopie van de toekenning van de studiefinanciering (WSF of WTOS) bij deze aanvraag 

     gevoegd 

 

� nee, ik heb geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming 

 

5.  Bezittingen en  schulden 

 

Alle bezittingen en schulden van uzelf en uw partner kunt u hieronder vermelden. Ook bezittingen en 

schulden in het buitenland moet u opgeven. Onder bezittingen worden o.a. gerekend vermogen, 

spaartegoeden, woning, recreatiewoning, (sta)caravan, boot, auto, motor, effecten, vorderingen, etc. 

Van schuld is sprake als er verplichting tot terugbetaling aanwezig is. 

 

Bank en/of spaarrekeningen 

Naam rekeninghouder             rekeningnummer               datum saldo            saldo 

______________________    ____________________      ________________     €________________ 

______________________    ____________________      ________________     €________________ 

______________________    ____________________      ________________     €________________ 

______________________    ____________________      ________________     €________________ 

______________________    ____________________      ________________     €________________ 

� ik heb de meest recente bankafschriften van bovenvermelde rekeningen bij de aanvraag gevoegd 

Waardevolle bezittingen 

Naam eigenaar               omschrijving bezit       waarde 

______________________    _______________________________________     €________________ 

______________________    _______________________________________     €________________ 

______________________    _______________________________________     €________________ 

______________________    _______________________________________     €________________ 

______________________    _______________________________________     €________________ 

� ik heb bewijsstukken van bovenvermelde bezittingen  bij de aanvraag gevoegd. 
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Schulden 

Heeft u schulden? 

� ja, ik heb de bewijsstukken van deze schulden bij de aanvraag gevoegd. 

� nee 

Toelichting op de aanvraag 

Geef hieronder een nadere toelichting op uw aanvraag: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Verklaring en ondertekening 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld en machtigt/machtigen hierbij 

de gemeente Pijnacker-Nootdorp om een onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte- of nog 

te verstrekken gegevens, noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag en de eventuele verlening van individuele 

studietoeslag. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.  

 

Datum:____________________________________________________ 

 

Plaats:_____________________________________________________ 

 

Handtekening aanvrager  

 

   

__________________________        

 

 

 

 

 

 

 

 


