
 

Aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag 2022 
 

 
De energietoeslag is een bedrag van € 1.300,00 netto per huishouden.  
Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. 
 
Vergeet de bewijsstukken niet! 
Om uw aanvraag compleet te maken, vragen we u een aantal bewijsstukken aan te leveren. Een 
overzicht van deze bewijsstukken vindt u op de laatste pagina van dit aanvraagformulier. 
 

1.Persoonsgegevens aanvrager 

Burgerservicenummer: Geboortedatum: 

Voor en achternaam: 

Adres: 

Postcode + woonplaats: 

Telefoonnummer: Mobiel: 

E-mailadres: 

2. Persoonsgegevens partner 

Burgerservicenummer: Geboortedatum: 

Voor en achternaam: 

Adres: 

Postcode + woonplaats: 

Telefoonnummer: Mobiel: 

E-mailadres: 

 

3. Inwonende kinderen tot 18 jaar 
 

Voor en achternaam: Geboortedatum: 

Inkomsten : □ Nee     □ Ja, namelijk ________________________________________________________________ 

 

Voor en achternaam: Geboortedatum: 

Inkomsten : □ Nee     □ Ja, namelijk ________________________________________________________________ 

 

Voor en achternaam: Geboortedatum: 

Inkomsten : □ Nee     □ Ja, namelijk ________________________________________________________________ 

 

Voor en achternaam: Geboortedatum: 

Inkomsten : □ Nee     □ Ja, namelijk ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



4. Medebewoners en kinderen vanaf 18 jaar 

Voor en achternaam: Geboortedatum: 

 
Relatie (familie, vriend(in), huurder) : ________________________________________________________________ 

Studiefinanciering: □ Nee     □ Ja 

 

Voor en achternaam: Geboortedatum: 

 
Relatie (familie, vriend(in), huurder) : ________________________________________________________________ 

Studiefinanciering: □ Nee     □ Ja 

 

Voor en achternaam: Geboortedatum: 

 
Relatie (familie, vriend(in), huurder) : ________________________________________________________________ 

Studiefinanciering: □ Nee     □ Ja 

 
Aan kostendelers wordt geen afzonderlijke toeslag toegekend. De toeslag wordt toegekend per huishouden. Wanneer dit 
huishouden kostendelers heeft wordt de toeslag uitbetaald aan de hoofdhuurder of eigenaar van de woning. De 
hoofdhuurder moet voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 

5. Inkomen aanvrager en partner 
Wat was uw (gezamenlijke) inkomen op het moment van aanvragen en de drie maanden daarvoor?  
Het gaat om het netto-gezinsinkomen uit werk in loondienst, inkomen uit eigen bedrijf of beroep, een uitkering, pensioen 
en overige inkomsten. 
 
Loondienst, uitkering, alimentatie, heffingskortingen. 

□ Per maand □ per 4 weken 

□ Per maand □ per 4 weken 

□ Per maand □ per 4 weken 

 

6. Woonsituatie 
Heeft u een huurwoning of een koopwoning? 

□ Huurwoning              □ Koopwoning 

 

7. Wijzigingen situatie 
Ik verwacht in de komende periode wijzigingen in mijn situatie: 

□ Nee              □ Ja, namelijk:  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Betaalwijze eenmalige energietoeslag 2022 

IBAN rekeningnummer:  

Ten name van:  

 

 

 

Soort inkomen: Bedrag:  € 

Soort inkomen: Bedrag:  € 

Soort inkomen: Bedrag:  € 



9. Ondertekening  

Ik heb/ Wij hebben dit formulier eerlijk en volledig ingevuld en geen informatie achtergehouden. Ik weet/Wij weten dat het 
onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het kan leiden tot aangifte bij Justitie en tot strafrechtelijke vervolging. Het 
kan ook leiden tot beëindiging of vermindering van de uitkering. Teveel verstrekte uitkering als gevolg van onjuist 
verstrekte informatie wordt altijd teruggevorderd.  
 

Plaats: Datum: 

 

 
 
 
 
 
Handtekening aanvrager 

 
 
 
 
 
Handtekening partner  

  
Let op: Zonder handtekening(en) nemen wij het aanvraagformulier niet in behandeling. 

 

 

10. Checklist bewijsstukken 
 
Zorg ervoor dat u alle bewijsstukken meestuurt, dan kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen. 
 

• Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner (ID-kaart 
of paspoort, geen rijbewijs); 

• De bewijsstukken van uw inkomen, zoals de (voorlopige) aanslag van de Belastingdienst en de 
loonspecificaties/uitkeringsspecificaties van u en (als u een partner heeft) van uw partner; 

• Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar 
rekeningnummer en naam; 

• Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft. 
 
 

Hoe dient u de aanvraag in? 
Het ingevulde formulier, samen met de gevraagde bewijsstukken, kan worden opgestuurd naar: 
Gemeente Koggenland t.a.v. het Zorgteam, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn of per mail: zorgteam@koggenland.nl. 
U kunt uw aanvraag ook persoonlijk afgeven bij de receptie in het gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn, op: 
Maandag: 09.00 - 19.00 uur 
Dinsdag: 09.00 - 16.30 uur 
Woensdag: 09.00 - 16.30 uur 
Donderdag: 09.00 - 19.00 uur 
 
Vragen? 
Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het Zorgteam via 0229-548370 op werkdagen van 09:00 – 12:00 uur. 
Of u kunt uw vraag per e-mail stellen via zorgteam@koggenland.nl. 
 
Hulp nodig bij het invullen van dit formulier? 
De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen u graag. Het kost u helemaal niets. Vrijwilligers zijn iedere woensdag van 14:00 
tot 16:00 uur aanwezig in de bibliotheek in De Goorn. 

 

mailto:zorgteam@koggenland.nl

