
 

Aanvraagformulier  

Huishoudelijke apparaten 

 

Let op: lees eerst de toelichting bij dit formulier 

Vul het formulier in, geef het af bij het Huis van de gemeente of stuur het op naar: Gemeente 

Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. 

 

Gegevens aanvrager(s)  

Registratienummer  : __________________ (in te vullen door gemeente) 

Naam  : ______________________________________________ 

Geboren op  : ______________________________________________ 

Adres  : ______________________________________________ 

Postcode en plaats  : ______________________________________________ 

BSN-nummer  : ______________________________________________ 

IBAN (bank) : ______________________________________________ 

Telefoonnummer : ______________________________________________ 

E-mailadres : ______________________________________________ 

 

Gegevens partner 

Naam : ______________________________________________ 

Geboren op : ______________________________________________ 

BSN : ______________________________________________ 

Aanvraag 

1.  Voor welk apparaat vraagt u bijstand aan: 

  Televisie  

  Kooktoestel/fornuis  

  Koelkast  

  Wasmachine  

  Stofzuiger  

De maximale vergoeding per apparaat kunt u vinden op onze website: 

https://www.wijchen.nl/regeling-huishoudelijke-apparaten 

2.     Hoe hoog zijn de kosten?               €_________ 

3.  Hebt u de kosten al gemaakt?                Ja   Nee 

4. Hebt u de afgelopen 10 jaar geld van de gemeente ontvangen    Ja   Nee 

voor de aanschaf of vervanging van dit apparaat? 

5.  Is apparaat ouder dan 10 jaar? 1               Ja   Nee 

6. Is apparaat jonger dan 10 jaar en is reparatie te duur? 2      Ja   Nee 

https://www.wijchen.nl/regeling-huishoudelijke-apparaten
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7. Hebt u de afgelopen 36 maanden een bijstandsuitkering       Ja   Nee 

        ontvangen? 3 

Indien “Ja”, dan kunt u de rest van de vragen overslaan en door naar ondertekening. 

 

8.  Vul hieronder de inkomens in van uzelf, uw partner en inwonende kinderen. 

Persoon Soort 

Inkomen 4 

Werkgever/instantie Netto 

Inkomen 5 

Periode 6 Vakantie- 

Toeslag  

      

      

      

      

      

 

9. Is uw inkomen in de afgelopen 36 maanden hoger geweest dan nu? 7   Ja   Nee 

 

10. Hoe woont u nu? 

   Huurwoning - maandelijkse huur is € ________ en huurtoeslag is € ________ 

   Eigen woning 8 

   Inwonend bij ouders/kostganger/onderhuurder 

   huur/kostgeld per maand 9  € ________ 

 

11. Vul hieronder de gegevens in van andere personen die bij u inwonen 

Naam Geboortedatum Relatie 10 

   

   

   

 

12. Geef hieronder de waarde van uw bezittingen aan. 

 Tegoeden op bankrekeningen van uzelf, uw partner en uw kinderen (jonger dan 18) 11 

Rekeningnummer Ten name van Saldo 

   

   

   

•   Waarde overige bezittingen 12                                                                                                    

 

13. Hebt u schulden? 13                       Ja   Nee 

Zo ja, geef hier het totaalbedrag op.  

Lukt dat niet, maak dan een schatting.             € ________ 
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Verklaring en ondertekening 

Ik heb alles eerlijk ingevuld. Ik weet, dat als ik dit niet doe, er een boete kan worden opgelegd. 

Ook moet ik dan het ontvangen bedrag terugbetalen. Ik weet dat de gemeente Wijchen mijn fi-

nanciële gegevens bij het UWV, de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer controleert. Ook 

kan de gemeente Wijchen achteraf nog gegevens opvragen.  

 

_______________, ____________    Handtekening aanvrager _________________ 

(plaats)     (datum)      Handtekening partner  _________________ 

 

 
 

 
Punten van toelichting 

 

1. Voeg een kopie van de aanschafnota van het kapotte apparaat bij. Hebt u de 

aanschafnota niet meer? Dan moet u een verklaring van een reparateur bijvoegen 

waaruit de leeftijd van het apparaat blijkt. 

2. Voeg een verklaring/offerte van een reparateur bij waaruit de leeftijd van het apparaat 

en de vermoedelijke reparatiekosten blijkt. 

3. U moet de afgelopen 36 maanden iedere maand een bijstandsuitkering hebben 

ontvangen. 

4. Bijvoorbeeld: loon, WAO-uitkering, WW-uitkering, pensioen, alimentatie, etc. 

5. Netto inkomsten per maand, exclusief vakantiegeld. Voeg de laatste 

inkomensspecificatie(s) bij. 

6. Per week, 4 weken, maand, kwartaal, etc. 

7. Voeg over de maanden waarin uw inkomen hoger was inkomstenspecificaties bij.  

8. Voeg een bewijsstuk bij van uw hypotheekschuld en de aanslag onroerende 

zaakbelasting (WOZ). 

9. Voeg het laatste betalingsbewijs van de huur of kostgeld bij. 

10. Met relatie bedoelen wij: (schoon)ouder, broer, zus, vriend(in), kostganger, 

onderhuurder, etc. 

11. Voeg het laatste bankafschrift (van alle betaal- en spaarrekeningen) van uzelf, uw 

partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar bij waarop het saldo van de rekening(en) 

staat. 

12. Bijvoorbeeld: caravan, boot, onroerend goed (woning en grond) of vermogen in het 

buitenland, afkoopwaarde levensverzekering/polissen. Voeg hiervan een bewijsstuk bij. 

13.  De gemeente Wijchen kan eventueel nog om bewijsstukken vragen van uw schulden. 
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Toelichting aanvraagformulier huishoudelijke apparaten 

 

Wanneer kunt u bijstand voor een huishoudelijk apparaat krijgen? 

U kunt alleen een nieuw apparaat krijgen als: 

 uw televisie, fornuis, wasmachine, koelkast of stofzuiger moet worden vervangen; 

 het apparaat 10 jaar of ouder is of reparatie niet meer mogelijk is; 

 u niet meer dan de helft van het vermogen heeft dan de bijstand toelaat(kijk voor de  

actuele bedragen op:  

https://wijchen.antwoordop.nl/bijstand/459902#uw-vermogen-is-niet-hoger-dan-

toegestaan; 

 uw inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger is geweest dan 110% van de voor u 

geldende bijstandsnorm(voor actuele bedragen zie de website van de gemeente Wijchen 

of www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht/); 

 

U krijgt geen apparaat als u: 

 nog aanspraak op vermogen heeft; 

 een student bent; 

 de afgelopen 36 maanden niet eerlijk bent geweest en daardoor te veel bijstand heeft 

gekregen; 

 zelf voor de vervanging van het apparaat had kunnen zorgen; 

 het uw eigen schuld is dat het apparaat kapot is; 

 bij iemand inwoont. 

 

 Aanvraag indienen 

Denkt u in aanmerking te komen voor een nieuw apparaat? Vult het aanvraagformulier in. 

Vergeet niet om de bewijsstukken bij te voegen, anders loopt de behandeling van uw 

aanvraag vertraging op.  

U kunt het ingevulde formulier afgeven bij het Huis van de gemeente of opsturen naar: 

Gemeente Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Vergeet u niet een postzegel op 

de enveloppe te plakken? 

 

https://wijchen.antwoordop.nl/bijstand/459902#uw-vermogen-is-niet-hoger-dan-toegestaan
https://wijchen.antwoordop.nl/bijstand/459902#uw-vermogen-is-niet-hoger-dan-toegestaan
http://www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht/

