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Wijzigingsformulier
Alleen inleveren bij wijzigingen
DOMEIN SAMENLEVING
Postbus 168
1970 AD IJMUIDEN
Bezoekadres: Dudokplein 1
Telefoonnummer: 0255-567200

Datum:

U krijgt van ons een uitkering. Om u het juiste bedrag te geven moeten wij het weten als uw situatie verandert.
Daarom krijgt u van ons dit wijzigingsformulier. Hiermee kunt u alle veranderingen in uw situatie doorgeven.
Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in uw werk- of woonsituatie. Geef het ook door als u een gift krijgt of
geld leent. Of als u geld krijgt van de Belastingdienst bij uw voorlopige teruggaaf of bij uw belastingaanslag.
Heeft u op dit moment geen veranderingen om door te geven? Bewaar dit formulier dan goed, tot er iets in uw
situatie verandert.
Geef veranderingen zo snel mogelijk door aan Domein Samenleving. Stuur bewijsstukken mee als u die
heeft. Twijfelt u of een verandering belangrijk is voor ons? Bel ons dan op telefoonnummer 0255-567200. Een
e-mail sturen kan ook via wiz@velsen.nl.
Uw gegevens
Mijn naam
Adres
Postcode woonplaats
geboortedatum
Mijn BSN

Heeft u een partner en/of kinderen? Dan kunt u dat hieronder opgeven
Naam partner
Geboortedatum
BSN van mijn partner
Kinderen

Naam inwonende kinderen

Vul veranderingen in op de achterkant

Geboortedatum

1.

Verandering in uw woonsituatie
Wie verhuist er

Ik

Mijn partner

Medebewoner, naam

Mijn partner

Medebewoner, naam

Reden verhuizing
Nieuw adres
Datum verhuizing

2.

Tijdelijk verblijf op een ander adres
Wie verblijft op een ander adres?

Ik

Reden verhuizing
Verblijfadres
Periode

3.

Verandering aantal medebewoners
Reden

4.

Naam medebewoner

Geboortedatum

Datum van wijziging

Medebewoners die deze maand 21 jaar worden
Naam medebewoner

Geboortedatum

Wie wordt 21 jaar oud?

5.

Opleiding
Wie begint of stopt een opleiding?

Ik

Mijn partner

Medebewoner, naam

Soort opleiding

6.

Begindatum opleiding

Einddatum opleiding

Waarom stopt de opleiding?

(Kopie besluit DUO bijvoegen)

Inkomsten van u en uw partner
Soort inkomsten

Naam werkgever/uitkeringsinstantie

Netto inkomsten per
week/4 weken/maand

Ik

Mijn partner

€
€
Alimentatie voor uzelf

€

Alimentatie voor uw kinderen

€

(Bijvoorbeeld een uitkering van het UWV, loon, alimentatie, giften of storting)
(Stuur een kopie van uw salaris- of uitkeringsspecificatie mee)

7.

Begin of einde werk / inkomen
Om welk werk / inkomen gaat
het?

Ik

Mijn partner

Naam werkgever
Begindatum werk

Aantal uren

Einddatum inkomen

Reden einde werk

Vrijwilligerswerk
Nee

Ja

(Kopie arbeidscontract bijvoegen)

8.

Meer vermogen (bijvoorbeeld een auto, erfenis of gift)
Waarom kreeg u meer
vermogen?

9.

Hoeveel vermogen
kreeg u?

€

Bezoek buitenland, zoals vakantie/familiebezoek
Waar gaat u naar toe?

Datum vertrek

Datum terug

Ik

(Stuur een kopie van uw ticket mee, als u dit heeft)

10.

Handtekening
Plaats en datum

Handtekening van uzelf

Handtekening van uw partner

Mijn partner

