
Hulp bij Hulp bij Hulp bij Hulp bij? ? ? ?

Bezoekadres: 
Stationsplein 1, Delft
Openingstijden: 
Op afspraak op maandag t/m donderdag 
van 8.30 - 17.00 uur  
en vrijdag van 8.30 - 20.00 uur.
Telefoonnummer 14015

Dit geld(t)

voor U 2017

REIS- EN BEZOEKKOSTEN   
Wilt u op ziekenbezoek en heeft u daar geen 
geld voor? Veel aanvullende zorgverzekeringen 
vergoeden de kosten die gemaakt worden voor 
ziekenbezoek, uw zorgverzekeraar weet meer. 
Voor de kosten die uw verzekeraar niet vergoedt, 
kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.   

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

Wat is er nog 
      Meer?
Soms kan de gemeente niet helpen en zijn 
er allerlei hulp- en noodfondsen waar u 
een beroep op kunt doen. U vindt er meer 
informatie over op delft.nl/geldvooru.

Tips en handige info voor iedereen uit 
Delft die van weinig geld rond moet komen, 
vindt u op  www.delft.nl/alselkeeurotelt.  Als 
elke euro telt is een gezamenlijk initiatief van 
het Pact tegen Armoede en de gemeente 
Delft. 

www.delft.nl/geldvooru

Disclaimer: deze folder is met grote zorgvuldigheid 
gemaakt. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten 
worden ontleend.

Hulp bij 
  aanvragen?
Formulierenbrigade Delft voor Elkaar! 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
aanvraagformulieren? De gemeente kan u helpen 
of vraag het aan bijvoorbeeld een familielid of 
kennis. Lukt het u toch niet? Dan kunt u naar de 
Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar. De 
Formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van 
diverse formulieren onder andere: 
• Aanvraag uitkering 
• AV-Delft 
• Bijzondere Bijstand (bijna alles in deze flyer)
• Gehandicaptenparkeerkaart en –plaats
• Huur- en zorgtoeslag 
• Individuele inkomenstoeslag 
• Inschrijven als werkzoekende 
• Kinderopvangtoeslag 
•  Kwijtschelding gemeentebelasting, belastingdienst 

etc.

OP AFSPRAAK
U maakt een afspraak met de Formulierenbrigade via 
Delft voor Elkaar, telefoonnummer 015-7600200. 
Dat kan tussen 09.00 en 13.00 uur.

Aanvragen via www.delftvoorelkaar.nl

Gezondheid

AV-DELFT
AV-Delft is een speciale aanvullende zorgverzekering. 
Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan 
is de AV-Delft interessant voor u. De basisverzekering 
vergoedt niet alle zorgkosten.  Als u een goede 
aanvullende verzekering afsluit, krijgt u veel kosten 
wél vergoed. De AV-Delft vergoedt ook uw eigen 
bijdrage voor de meeste Wmo-voorzieningen.
 

 

AV-DELFT GOEDKOPER!
Met ingang van 2017 krijgen inwoners met de 
aanvullende zorgverzekering AV-Delft maandelijks 
een premiekorting van € 15,- per premiebetalende 
volwassene. Bestaat uw huishouden uit twee 
premiebetalende volwassenen? Dan ontvangt u in 
totaal € 30,- korting per maand.

De AV-Delft is mogelijk in combinatie met een 
basisverzekering van VGZ, Zilveren Kruis Achmea 
en DSW zorgverzekeraar. 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru 

130%

BEGRAFENIS- EN CREMATIEKOSTEN 
Is er een familielid overleden en is er te weinig 
inkomen of spaargeld om (uw deel van) de kosten 
van de begrafenis of crematie te betalen? 
Dan kunt u de gemeente vragen om een vergoeding. 

Let op: de vergoeding is alleen voor uw aandeel.

AANVRAGEN VAN BUDGETBEHEER
Heeft u moeite met het beheren van uw geld? Een 
professionele budgetbeheerder kan u helpen uw 
financiën op orde te krijgen. Tijdens deze periode 
beheert de budgetbeheerder tijdelijk uw geld tot u 
dit (weer) zelf kunt. Kijk op www.delft.nl/geldvooru 
of u voor budgetbeheer in aanmerking komt en om 
budgetbeheer aan te vragen.    

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

   Weinig geld 
   of een laag inkomen? 
De gemeente helpt!

Dit geld(t)

voor U 2017

GELD OF SCHULDEN?  
Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Heeft 
u vragen over uw financiën? De Financiële Winkel en de 
wijkcontactpunten in Delft kunnen helpen. Maak online 
een afspraak met het Klant Contact Centrum aan het 
Stationsplein 1 via www.delft.nl voor het spreekuur van 
de Financiële Winkel. Of kijk op www.delftvoorelkaar.nl/
contact voor de adressen voor de wijkcontactpunten. 
Gaat het om een crisissituatie? Bijvoorbeeld een 
dreigende uithuiszetting of afsluiting van gas, 
water en licht? Dan kunt u 14015 bellen voor een 
afspraak. 

Maakt u zich zorgen over uw financiën? 
De organisaties van Financiën voor Elkaar kunnen u hulp 
bieden. ISOFA, Humanitas en Delft voor Elkaar helpen 
u bij het krijgen van inzicht in uw eigen financiën en het 
op orde krijgen van uw administratie.

WILT U EEN AFSPRAAK?
Via Delft voor Elkaar komt u in contact met alle 
partners van Financiën voor Elkaar.  Voor het maken  
van een afspraak kunt u contact opnemen per e-mail  
info@delftvoorelkaar.nl of telefonisch via 015-7600200. 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

GELD OF SCHULDEN?  
Schuldeisers willen graag hun geld. Daarvoor schakelen ze 
een deurwaarder in om beslag te leggen op uw inkomen. 
Mag dat zomaar? Alle schuldeisers, ook de gemeente of 
het Rijk zijn aan regels gebonden. Iedereen moet altijd 
een bedrag overhouden om van te kunnen leven; de 
beslagvrije voet. Dat ligt vast in de wet. Hoe hoog dat 
bedrag is hangt van veel zaken af. Het is de deurwaarder 
die dat moet vaststellen. U moet de deurwaarder wel 
informatie geven als erom gevraagt wordt. Denkt u dat 
de deurwaarder te veel geld eist? Zoek dan hulp. Dat 
kan via de Financiële Winkel van Delft en/of het Instituut 
Sociaal Raadslieden (ISR). De folder over ‘Beslagvrije voet’ 
is bij de gemeente verkrijgbaar of via www.delft.nl te 
downloaden. 

HULP OF ADVIES 
Bij juridische of financiële problemen kunt u terecht bij 
het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR). Stuur een e-mail 
naar sociaalraadslieden@delft.nl met uw vraag. Wilt u 
liever een afspraak? Bel 015-219 79 70. Houd rekening 
met een wachttijd. Op bezoek: Van Bleyswijckstraat 
85. Het ISR is telefonisch te bereiken van maandag t/m 
donderdag van 09.00 uur tot 12.30 en van 13.30  tot 
16.30 uur. En op vrijdagochtend van 09.00 - 12.30 uur.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru



De gemeente kan u helpen met 
tegemoetkomingen voor als u (even) 
krap zit. U leest er alles over in deze 
flyer. 

Spelregels 
   Wat is het?

Kinderen KinderenKinderen Wonen Wonen Wonen Wonen

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
Heeft u al lange tijd een laag inkomen? Dan kunt u 
jaarlijks een individuele inkomenstoeslag aanvragen. 
De helft van dit bedrag moet u gebruiken voor de 
vervanging van uw huisraad; vloerbedekking, een 
stofzuiger of een bed (of hiervoor sparen).  
De andere helft van dit geldbedrag mag u vrij 
besteden.

MEEVALLER LOKALE LASTEN
Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau? Of 
bent u zzp’er met een BBZ-uitkering? Dan kunt u 
kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke 
belastingen, maar ook voor de kosten van een 
identiteitskaart of paspoort.  

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

ZINGEN, DANSEN, MUZIEK MAKEN?
Is uw kind dol op muziek, dansen of toneel?  
Dan kan het Jeugdcultuurfonds helpen. De bijdrage 
voor lessen en/of een instrument of materiaal is 
maximaal € 450,- per jaar. 

Aanvragen via www.jeugdcultuurfonds.nl

DELFTPAS
Leuke uitjes hoeven niet duur te zijn als u een 
Delftpas heeft. U krijgt met de Delftpas namelijk 
korting op 750 leuke dingen in Delft, Rotterdam 
en Den Haag. U kunt voordelig naar de bioscoop 
of een pretpark. Inwoners met een laag inkomen 
of een uitkering betalen slechts € 5,- voor de pas. 
Kinderen van € 5,- pashouders krijgen een gratis 
pas.

Aanvragen via www.delftpas.nl

105%

BABYPAKKET
Bent u zwanger en wordt uw baby binnenkort 
geboren? De gemeente vergoedt een gedeelte van 
de spullen die u nodig heeft. Dit ‘babypakket’ is een 
vastgestelde lijst met vergoedingen. Zoals: luiers, 
rompertjes en babyzeep. De vergoeding geldt 
alleen voor het eerste kind. 

BABYKAMER
U krijgt een baby maar heeft geen geld voor een 
babykamer? Bij de Gemeentelijke Kredietbank 
(GKB) kunt u terecht voor een lening als u de 
kosten van een babykamer niet zelf kunt betalen.
Hiervoor moet u eerst toestemming vragen.  
U maakt hiervoor een afspraak bij het Klant 
Contact Centrum (KCC) aan het Stationsplein1.

COMPUTER
Heeft uw kind een computer nodig voor school 
en heeft u een laag inkomen? Wellicht kunt u dan 
gebruik maken van de computerregeling van de 
gemeente.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

SCHOOLKOSTEN  
Is uw kind tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u een 
tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen via 
de Delftpas. Dit geldt alleen voor gezinnen die in 
aanmerking komen voor de Delftpas tegen het lage 
tarief van € 5,-. 

Aanvragen via www.delftpas.nl

FIETS VOOR DE BRUGKLAS
Gaat uw kind binnenkort naar de brugklas en heeft 
hij of zij een fiets nodig? Dan heeft de gemeente de 
Fietsregeling. Het gaat om een eenmalig bedrag van 
maximaal € 250,-.    

SPORTEN
Houdt uw kind van sporten en heeft u een laag 
inkomen? Het Jeugdsportfonds betaalt dan de 
contributie en in bepaalde gevallen sportspullen. 
Het maximale bedrag dat wordt vergoed door de 
gemeente is € 225,- per jaar. Voor zwemles is de 
vergoeding maximaal € 450,-. Dat is voldoende om 
een zwemdiploma te halen.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

VERHUIS- EN OPKNAPKOSTEN
Moet u verhuizen naar een aangepaste woning 
wegens ziekte of een beperking? De gemeente kan 
u helpen.  

MEUBILAIR EN APPARATUUR
Een nieuw bed of koelkast betaalt u zelf. Lukt 
dat niet? Dan kunt u een beroep doen op de 
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Den Haag. 
Voordat u naar de GKB in Den Haag gaat, moet u 
eerst aan de gemeente toestemming vragen. U kunt 
hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) aan het Stationsplein 1. Kijk ook 
eens bij één van de kringloopwinkels in Delft.  

DOORBETALING VAN VASTE LASTEN/
OPSLAGKOSTEN TIJDENS EEN OPNAME 
Tijdens een verblijf in een inrichting vergoedt de 
gemeente tot maximaal twaalf maanden de kosten 
voor het aanhouden van uw woning. Dit kunnen de 
huurkosten zijn, maar ook de hypotheeklasten van 
uw eigen woning. 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

Is het voor mij? 
TEKSTTELEFOON
Met een teksttelefoon kunt u communiceren 
wanneer dat door een handicap met een 
gewone telefoon lastig is. De gemeente vergoedt 
de meerkosten van het abonnement van een 
teksttelefoon. 

WOONKOSTENTOESLAG VOOR HUISEIGENAREN 
Heeft u een eigen huis en ontvangt u geen 
huurtoeslag? De gemeente kan u helpen. De 
woonkostentoeslag voor huiseigenaren is een 
vergoeding voor inwoners met een eigen huis 
waarvoor geen huurtoeslag mogelijk is.

WOONKOSTENTOESLAG VOOR HUURDERS
De woonkostentoeslag voor huurders is een 
(tijdelijke) bijdrage in de huurkosten als uw 
maandelijkse lasten hoger zijn dan de huurgrens.  

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

De meeste regelingen en tegemoetkomingen van 
de gemeente vallen onder de bijzondere bijstand. 
Ze zijn niet bedoeld voor gewone kosten, zoals 
eten, kleding of het betalen van de huur. 

Waar zijn de regelingen dan wél voor?
In de eerste plaats kunt u bijzondere bijstand 
krijgen voor bijzondere noodzakelijke kosten die 
u zelf niet kunt betalen. Denk aan de kosten voor 
rechtsbijstand of kosten voor de inrichting van 
uw huis. De gemeente bepaalt per persoon of er 
sprake is van noodzaak. 

Bijzondere bijstand is voor inwoners met 
een laag inkomen. Voor de meeste producten  
geldt dat uw inkomen maximaal 110% van de 
bijstandsnorm mag zijn. Voor de Individuele 
Inkomenstoeslag geldt 105% en de AV-Delft  
130% van de bijstandsnorm. De bijbehorende 
bedragen vindt u in de tabel hieronder.  

Het gezamenlijk netto-maandinkomen mag niet  
hoger zijn dan:

% van de Bedrag voor Bedrag voor
bijstandsnorm gehuwden, alleenstaanden 
(incl. vakantie- samenwonenden,  
toeslag) alleenstaande ouders 
105% € 1.479 € 1.036
110% € 1.550 € 1.085
130% € 1.832  € 1.282

LET OP! Deze bedragen en normen veranderen regelmatig  
en zijn inclusief vakantiegeld en de genoemde inkomens-
grenzen gelden alleen voor inwoners zonder medebewoners  
of inwonende meerderjarige kinderen.
TIP: heeft u een hoger inkomen dan110% van de bijstands- 
norm? Dan is het ook interessant om contact op te  
nemen, de gemeente kijkt dan wat u eventueel zelf kunt 
bijdragen. U betaalt een gedeelte en de gemeente ook.

Meer informatie via www.delft.nl/kostendelersnormKijk voor alle informatie op www.delft.nl/geldvooru

VOORDELIGE HULP BIJ HET HUISHOUDEN
Kunt u (kortdurend) hulp gebruiken bij het 
schoonmaken van uw huis, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname? Bent u een mantelzorger?  
Of hééft u een mantelzorger, die er even  
tussen uit wil? Dan komt u misschien in  
aanmerking voor een huishoudelijke hulp  
voor € 5,- per uur!

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/geldvooru

VAN SCOOTMOBIEL TOT 
VERVOERSVOORZIENINGEN 
Kunt u zich door een (lichamelijke) beperking 
moeilijk zelfstandig redden in huis? Of heeft u 
moeite om zelfstandig te reizen en activiteiten te 
ondernemen? Dan komt u misschien in aanmerking 
voor een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  
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kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke 
belastingen, maar ook voor de kosten van een 
identiteitskaart of paspoort.  

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

ZINGEN, DANSEN, MUZIEK MAKEN?
Is uw kind dol op muziek, dansen of toneel?  
Dan kan het Jeugdcultuurfonds helpen. De bijdrage 
voor lessen en/of een instrument of materiaal is 
maximaal € 450,- per jaar. 

Aanvragen via www.jeugdcultuurfonds.nl

DELFTPAS
Leuke uitjes hoeven niet duur te zijn als u een 
Delftpas heeft. U krijgt met de Delftpas namelijk 
korting op 750 leuke dingen in Delft, Rotterdam 
en Den Haag. U kunt voordelig naar de bioscoop 
of een pretpark. Inwoners met een laag inkomen 
of een uitkering betalen slechts € 5,- voor de pas. 
Kinderen van € 5,- pashouders krijgen een gratis 
pas.

Aanvragen via www.delftpas.nl

105%

BABYPAKKET
Bent u zwanger en wordt uw baby binnenkort 
geboren? De gemeente vergoedt een gedeelte van 
de spullen die u nodig heeft. Dit ‘babypakket’ is een 
vastgestelde lijst met vergoedingen. Zoals: luiers, 
rompertjes en babyzeep. De vergoeding geldt 
alleen voor het eerste kind. 

BABYKAMER
U krijgt een baby maar heeft geen geld voor een 
babykamer? Bij de Gemeentelijke Kredietbank 
(GKB) kunt u terecht voor een lening als u de 
kosten van een babykamer niet zelf kunt betalen.
Hiervoor moet u eerst toestemming vragen.  
U maakt hiervoor een afspraak bij het Klant 
Contact Centrum (KCC) aan het Stationsplein1.

COMPUTER
Heeft uw kind een computer nodig voor school 
en heeft u een laag inkomen? Wellicht kunt u dan 
gebruik maken van de computerregeling van de 
gemeente.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

SCHOOLKOSTEN  
Is uw kind tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u een 
tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen via 
de Delftpas. Dit geldt alleen voor gezinnen die in 
aanmerking komen voor de Delftpas tegen het lage 
tarief van € 5,-. 

Aanvragen via www.delftpas.nl

FIETS VOOR DE BRUGKLAS
Gaat uw kind binnenkort naar de brugklas en heeft 
hij of zij een fiets nodig? Dan heeft de gemeente de 
Fietsregeling. Het gaat om een eenmalig bedrag van 
maximaal € 250,-.    

SPORTEN
Houdt uw kind van sporten en heeft u een laag 
inkomen? Het Jeugdsportfonds betaalt dan de 
contributie en in bepaalde gevallen sportspullen. 
Het maximale bedrag dat wordt vergoed door de 
gemeente is € 225,- per jaar. Voor zwemles is de 
vergoeding maximaal € 450,-. Dat is voldoende om 
een zwemdiploma te halen.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

VERHUIS- EN OPKNAPKOSTEN
Moet u verhuizen naar een aangepaste woning 
wegens ziekte of een beperking? De gemeente kan 
u helpen.  

MEUBILAIR EN APPARATUUR
Een nieuw bed of koelkast betaalt u zelf. Lukt 
dat niet? Dan kunt u een beroep doen op de 
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Den Haag. 
Voordat u naar de GKB in Den Haag gaat, moet u 
eerst aan de gemeente toestemming vragen. U kunt 
hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) aan het Stationsplein 1. Kijk ook 
eens bij één van de kringloopwinkels in Delft.  

DOORBETALING VAN VASTE LASTEN/
OPSLAGKOSTEN TIJDENS EEN OPNAME 
Tijdens een verblijf in een inrichting vergoedt de 
gemeente tot maximaal twaalf maanden de kosten 
voor het aanhouden van uw woning. Dit kunnen de 
huurkosten zijn, maar ook de hypotheeklasten van 
uw eigen woning. 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

Is het voor mij? 
TEKSTTELEFOON
Met een teksttelefoon kunt u communiceren 
wanneer dat door een handicap met een 
gewone telefoon lastig is. De gemeente vergoedt 
de meerkosten van het abonnement van een 
teksttelefoon. 

WOONKOSTENTOESLAG VOOR HUISEIGENAREN 
Heeft u een eigen huis en ontvangt u geen 
huurtoeslag? De gemeente kan u helpen. De 
woonkostentoeslag voor huiseigenaren is een 
vergoeding voor inwoners met een eigen huis 
waarvoor geen huurtoeslag mogelijk is.

WOONKOSTENTOESLAG VOOR HUURDERS
De woonkostentoeslag voor huurders is een 
(tijdelijke) bijdrage in de huurkosten als uw 
maandelijkse lasten hoger zijn dan de huurgrens.  

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

De meeste regelingen en tegemoetkomingen van 
de gemeente vallen onder de bijzondere bijstand. 
Ze zijn niet bedoeld voor gewone kosten, zoals 
eten, kleding of het betalen van de huur. 

Waar zijn de regelingen dan wél voor?
In de eerste plaats kunt u bijzondere bijstand 
krijgen voor bijzondere noodzakelijke kosten die 
u zelf niet kunt betalen. Denk aan de kosten voor 
rechtsbijstand of kosten voor de inrichting van 
uw huis. De gemeente bepaalt per persoon of er 
sprake is van noodzaak. 

Bijzondere bijstand is voor inwoners met 
een laag inkomen. Voor de meeste producten  
geldt dat uw inkomen maximaal 110% van de 
bijstandsnorm mag zijn. Voor de Individuele 
Inkomenstoeslag geldt 105% en de AV-Delft  
130% van de bijstandsnorm. De bijbehorende 
bedragen vindt u in de tabel hieronder.  

Het gezamenlijk netto-maandinkomen mag niet  
hoger zijn dan:

% van de Bedrag voor Bedrag voor
bijstandsnorm gehuwden, alleenstaanden 
(incl. vakantie- samenwonenden,  
toeslag) alleenstaande ouders 
105% € 1.479 € 1.036
110% € 1.550 € 1.085
130% € 1.832  € 1.282

LET OP! Deze bedragen en normen veranderen regelmatig  
en zijn inclusief vakantiegeld en de genoemde inkomens-
grenzen gelden alleen voor inwoners zonder medebewoners  
of inwonende meerderjarige kinderen.
TIP: heeft u een hoger inkomen dan110% van de bijstands- 
norm? Dan is het ook interessant om contact op te  
nemen, de gemeente kijkt dan wat u eventueel zelf kunt 
bijdragen. U betaalt een gedeelte en de gemeente ook.

Meer informatie via www.delft.nl/kostendelersnormKijk voor alle informatie op www.delft.nl/geldvooru

VOORDELIGE HULP BIJ HET HUISHOUDEN
Kunt u (kortdurend) hulp gebruiken bij het 
schoonmaken van uw huis, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname? Bent u een mantelzorger?  
Of hééft u een mantelzorger, die er even  
tussen uit wil? Dan komt u misschien in  
aanmerking voor een huishoudelijke hulp  
voor € 5,- per uur!

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/geldvooru

VAN SCOOTMOBIEL TOT 
VERVOERSVOORZIENINGEN 
Kunt u zich door een (lichamelijke) beperking 
moeilijk zelfstandig redden in huis? Of heeft u 
moeite om zelfstandig te reizen en activiteiten te 
ondernemen? Dan komt u misschien in aanmerking 
voor een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  



De gemeente kan u helpen met 
tegemoetkomingen voor als u (even) 
krap zit. U leest er alles over in deze 
flyer. 

Spelregels 
   Wat is het?

Kinderen KinderenKinderen Wonen Wonen Wonen Wonen
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ZINGEN, DANSEN, MUZIEK MAKEN?
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Dan kan het Jeugdcultuurfonds helpen. De bijdrage 
voor lessen en/of een instrument of materiaal is 
maximaal € 450,- per jaar. 

Aanvragen via www.jeugdcultuurfonds.nl

DELFTPAS
Leuke uitjes hoeven niet duur te zijn als u een 
Delftpas heeft. U krijgt met de Delftpas namelijk 
korting op 750 leuke dingen in Delft, Rotterdam 
en Den Haag. U kunt voordelig naar de bioscoop 
of een pretpark. Inwoners met een laag inkomen 
of een uitkering betalen slechts € 5,- voor de pas. 
Kinderen van € 5,- pashouders krijgen een gratis 
pas.

Aanvragen via www.delftpas.nl
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(GKB) kunt u terecht voor een lening als u de 
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Contact Centrum (KCC) aan het Stationsplein1.
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INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
Heeft u al lange tijd een laag inkomen? Dan kunt u 
jaarlijks een individuele inkomenstoeslag aanvragen. 
De helft van dit bedrag moet u gebruiken voor de 
vervanging van uw huisraad; vloerbedekking, een 
stofzuiger of een bed (of hiervoor sparen).  
De andere helft van dit geldbedrag mag u vrij 
besteden.

MEEVALLER LOKALE LASTEN
Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau? Of 
bent u zzp’er met een BBZ-uitkering? Dan kunt u 
kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke 
belastingen, maar ook voor de kosten van een 
identiteitskaart of paspoort.  

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

ZINGEN, DANSEN, MUZIEK MAKEN?
Is uw kind dol op muziek, dansen of toneel?  
Dan kan het Jeugdcultuurfonds helpen. De bijdrage 
voor lessen en/of een instrument of materiaal is 
maximaal € 450,- per jaar. 

Aanvragen via www.jeugdcultuurfonds.nl

DELFTPAS
Leuke uitjes hoeven niet duur te zijn als u een 
Delftpas heeft. U krijgt met de Delftpas namelijk 
korting op 750 leuke dingen in Delft, Rotterdam 
en Den Haag. U kunt voordelig naar de bioscoop 
of een pretpark. Inwoners met een laag inkomen 
of een uitkering betalen slechts € 5,- voor de pas. 
Kinderen van € 5,- pashouders krijgen een gratis 
pas.

Aanvragen via www.delftpas.nl

105%

BABYPAKKET
Bent u zwanger en wordt uw baby binnenkort 
geboren? De gemeente vergoedt een gedeelte van 
de spullen die u nodig heeft. Dit ‘babypakket’ is een 
vastgestelde lijst met vergoedingen. Zoals: luiers, 
rompertjes en babyzeep. De vergoeding geldt 
alleen voor het eerste kind. 

BABYKAMER
U krijgt een baby maar heeft geen geld voor een 
babykamer? Bij de Gemeentelijke Kredietbank 
(GKB) kunt u terecht voor een lening als u de 
kosten van een babykamer niet zelf kunt betalen.
Hiervoor moet u eerst toestemming vragen.  
U maakt hiervoor een afspraak bij het Klant 
Contact Centrum (KCC) aan het Stationsplein1.

COMPUTER
Heeft uw kind een computer nodig voor school 
en heeft u een laag inkomen? Wellicht kunt u dan 
gebruik maken van de computerregeling van de 
gemeente.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

SCHOOLKOSTEN  
Is uw kind tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u een 
tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen via 
de Delftpas. Dit geldt alleen voor gezinnen die in 
aanmerking komen voor de Delftpas tegen het lage 
tarief van € 5,-. 

Aanvragen via www.delftpas.nl

FIETS VOOR DE BRUGKLAS
Gaat uw kind binnenkort naar de brugklas en heeft 
hij of zij een fiets nodig? Dan heeft de gemeente de 
Fietsregeling. Het gaat om een eenmalig bedrag van 
maximaal € 250,-.    

SPORTEN
Houdt uw kind van sporten en heeft u een laag 
inkomen? Het Jeugdsportfonds betaalt dan de 
contributie en in bepaalde gevallen sportspullen. 
Het maximale bedrag dat wordt vergoed door de 
gemeente is € 225,- per jaar. Voor zwemles is de 
vergoeding maximaal € 450,-. Dat is voldoende om 
een zwemdiploma te halen.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

VERHUIS- EN OPKNAPKOSTEN
Moet u verhuizen naar een aangepaste woning 
wegens ziekte of een beperking? De gemeente kan 
u helpen.  

MEUBILAIR EN APPARATUUR
Een nieuw bed of koelkast betaalt u zelf. Lukt 
dat niet? Dan kunt u een beroep doen op de 
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Den Haag. 
Voordat u naar de GKB in Den Haag gaat, moet u 
eerst aan de gemeente toestemming vragen. U kunt 
hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) aan het Stationsplein 1. Kijk ook 
eens bij één van de kringloopwinkels in Delft.  

DOORBETALING VAN VASTE LASTEN/
OPSLAGKOSTEN TIJDENS EEN OPNAME 
Tijdens een verblijf in een inrichting vergoedt de 
gemeente tot maximaal twaalf maanden de kosten 
voor het aanhouden van uw woning. Dit kunnen de 
huurkosten zijn, maar ook de hypotheeklasten van 
uw eigen woning. 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

Is het voor mij? 
TEKSTTELEFOON
Met een teksttelefoon kunt u communiceren 
wanneer dat door een handicap met een 
gewone telefoon lastig is. De gemeente vergoedt 
de meerkosten van het abonnement van een 
teksttelefoon. 

WOONKOSTENTOESLAG VOOR HUISEIGENAREN 
Heeft u een eigen huis en ontvangt u geen 
huurtoeslag? De gemeente kan u helpen. De 
woonkostentoeslag voor huiseigenaren is een 
vergoeding voor inwoners met een eigen huis 
waarvoor geen huurtoeslag mogelijk is.

WOONKOSTENTOESLAG VOOR HUURDERS
De woonkostentoeslag voor huurders is een 
(tijdelijke) bijdrage in de huurkosten als uw 
maandelijkse lasten hoger zijn dan de huurgrens.  

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

De meeste regelingen en tegemoetkomingen van 
de gemeente vallen onder de bijzondere bijstand. 
Ze zijn niet bedoeld voor gewone kosten, zoals 
eten, kleding of het betalen van de huur. 

Waar zijn de regelingen dan wél voor?
In de eerste plaats kunt u bijzondere bijstand 
krijgen voor bijzondere noodzakelijke kosten die 
u zelf niet kunt betalen. Denk aan de kosten voor 
rechtsbijstand of kosten voor de inrichting van 
uw huis. De gemeente bepaalt per persoon of er 
sprake is van noodzaak. 

Bijzondere bijstand is voor inwoners met 
een laag inkomen. Voor de meeste producten  
geldt dat uw inkomen maximaal 110% van de 
bijstandsnorm mag zijn. Voor de Individuele 
Inkomenstoeslag geldt 105% en de AV-Delft  
130% van de bijstandsnorm. De bijbehorende 
bedragen vindt u in de tabel hieronder.  

Het gezamenlijk netto-maandinkomen mag niet  
hoger zijn dan:

% van de Bedrag voor Bedrag voor
bijstandsnorm gehuwden, alleenstaanden 
(incl. vakantie- samenwonenden,  
toeslag) alleenstaande ouders 
105% € 1.479 € 1.036
110% € 1.550 € 1.085
130% € 1.832  € 1.282

LET OP! Deze bedragen en normen veranderen regelmatig  
en zijn inclusief vakantiegeld en de genoemde inkomens-
grenzen gelden alleen voor inwoners zonder medebewoners  
of inwonende meerderjarige kinderen.
TIP: heeft u een hoger inkomen dan110% van de bijstands- 
norm? Dan is het ook interessant om contact op te  
nemen, de gemeente kijkt dan wat u eventueel zelf kunt 
bijdragen. U betaalt een gedeelte en de gemeente ook.

Meer informatie via www.delft.nl/kostendelersnormKijk voor alle informatie op www.delft.nl/geldvooru

VOORDELIGE HULP BIJ HET HUISHOUDEN
Kunt u (kortdurend) hulp gebruiken bij het 
schoonmaken van uw huis, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname? Bent u een mantelzorger?  
Of hééft u een mantelzorger, die er even  
tussen uit wil? Dan komt u misschien in  
aanmerking voor een huishoudelijke hulp  
voor € 5,- per uur!

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/geldvooru

VAN SCOOTMOBIEL TOT 
VERVOERSVOORZIENINGEN 
Kunt u zich door een (lichamelijke) beperking 
moeilijk zelfstandig redden in huis? Of heeft u 
moeite om zelfstandig te reizen en activiteiten te 
ondernemen? Dan komt u misschien in aanmerking 
voor een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  
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moeilijk zelfstandig redden in huis? Of heeft u 
moeite om zelfstandig te reizen en activiteiten te 
ondernemen? Dan komt u misschien in aanmerking 
voor een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  



De gemeente kan u helpen met 
tegemoetkomingen voor als u (even) 
krap zit. U leest er alles over in deze 
flyer. 

Spelregels 
   Wat is het?

Kinderen KinderenKinderen Wonen Wonen Wonen Wonen

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
Heeft u al lange tijd een laag inkomen? Dan kunt u 
jaarlijks een individuele inkomenstoeslag aanvragen. 
De helft van dit bedrag moet u gebruiken voor de 
vervanging van uw huisraad; vloerbedekking, een 
stofzuiger of een bed (of hiervoor sparen).  
De andere helft van dit geldbedrag mag u vrij 
besteden.

MEEVALLER LOKALE LASTEN
Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau? Of 
bent u zzp’er met een BBZ-uitkering? Dan kunt u 
kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke 
belastingen, maar ook voor de kosten van een 
identiteitskaart of paspoort.  

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

ZINGEN, DANSEN, MUZIEK MAKEN?
Is uw kind dol op muziek, dansen of toneel?  
Dan kan het Jeugdcultuurfonds helpen. De bijdrage 
voor lessen en/of een instrument of materiaal is 
maximaal € 450,- per jaar. 

Aanvragen via www.jeugdcultuurfonds.nl

DELFTPAS
Leuke uitjes hoeven niet duur te zijn als u een 
Delftpas heeft. U krijgt met de Delftpas namelijk 
korting op 750 leuke dingen in Delft, Rotterdam 
en Den Haag. U kunt voordelig naar de bioscoop 
of een pretpark. Inwoners met een laag inkomen 
of een uitkering betalen slechts € 5,- voor de pas. 
Kinderen van € 5,- pashouders krijgen een gratis 
pas.

Aanvragen via www.delftpas.nl

105%

BABYPAKKET
Bent u zwanger en wordt uw baby binnenkort 
geboren? De gemeente vergoedt een gedeelte van 
de spullen die u nodig heeft. Dit ‘babypakket’ is een 
vastgestelde lijst met vergoedingen. Zoals: luiers, 
rompertjes en babyzeep. De vergoeding geldt 
alleen voor het eerste kind. 

BABYKAMER
U krijgt een baby maar heeft geen geld voor een 
babykamer? Bij de Gemeentelijke Kredietbank 
(GKB) kunt u terecht voor een lening als u de 
kosten van een babykamer niet zelf kunt betalen.
Hiervoor moet u eerst toestemming vragen.  
U maakt hiervoor een afspraak bij het Klant 
Contact Centrum (KCC) aan het Stationsplein1.

COMPUTER
Heeft uw kind een computer nodig voor school 
en heeft u een laag inkomen? Wellicht kunt u dan 
gebruik maken van de computerregeling van de 
gemeente.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

SCHOOLKOSTEN  
Is uw kind tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u een 
tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen via 
de Delftpas. Dit geldt alleen voor gezinnen die in 
aanmerking komen voor de Delftpas tegen het lage 
tarief van € 5,-. 

Aanvragen via www.delftpas.nl

FIETS VOOR DE BRUGKLAS
Gaat uw kind binnenkort naar de brugklas en heeft 
hij of zij een fiets nodig? Dan heeft de gemeente de 
Fietsregeling. Het gaat om een eenmalig bedrag van 
maximaal € 250,-.    

SPORTEN
Houdt uw kind van sporten en heeft u een laag 
inkomen? Het Jeugdsportfonds betaalt dan de 
contributie en in bepaalde gevallen sportspullen. 
Het maximale bedrag dat wordt vergoed door de 
gemeente is € 225,- per jaar. Voor zwemles is de 
vergoeding maximaal € 450,-. Dat is voldoende om 
een zwemdiploma te halen.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

VERHUIS- EN OPKNAPKOSTEN
Moet u verhuizen naar een aangepaste woning 
wegens ziekte of een beperking? De gemeente kan 
u helpen.  

MEUBILAIR EN APPARATUUR
Een nieuw bed of koelkast betaalt u zelf. Lukt 
dat niet? Dan kunt u een beroep doen op de 
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Den Haag. 
Voordat u naar de GKB in Den Haag gaat, moet u 
eerst aan de gemeente toestemming vragen. U kunt 
hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) aan het Stationsplein 1. Kijk ook 
eens bij één van de kringloopwinkels in Delft.  

DOORBETALING VAN VASTE LASTEN/
OPSLAGKOSTEN TIJDENS EEN OPNAME 
Tijdens een verblijf in een inrichting vergoedt de 
gemeente tot maximaal twaalf maanden de kosten 
voor het aanhouden van uw woning. Dit kunnen de 
huurkosten zijn, maar ook de hypotheeklasten van 
uw eigen woning. 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

Is het voor mij? 
TEKSTTELEFOON
Met een teksttelefoon kunt u communiceren 
wanneer dat door een handicap met een 
gewone telefoon lastig is. De gemeente vergoedt 
de meerkosten van het abonnement van een 
teksttelefoon. 

WOONKOSTENTOESLAG VOOR HUISEIGENAREN 
Heeft u een eigen huis en ontvangt u geen 
huurtoeslag? De gemeente kan u helpen. De 
woonkostentoeslag voor huiseigenaren is een 
vergoeding voor inwoners met een eigen huis 
waarvoor geen huurtoeslag mogelijk is.

WOONKOSTENTOESLAG VOOR HUURDERS
De woonkostentoeslag voor huurders is een 
(tijdelijke) bijdrage in de huurkosten als uw 
maandelijkse lasten hoger zijn dan de huurgrens.  

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

De meeste regelingen en tegemoetkomingen van 
de gemeente vallen onder de bijzondere bijstand. 
Ze zijn niet bedoeld voor gewone kosten, zoals 
eten, kleding of het betalen van de huur. 

Waar zijn de regelingen dan wél voor?
In de eerste plaats kunt u bijzondere bijstand 
krijgen voor bijzondere noodzakelijke kosten die 
u zelf niet kunt betalen. Denk aan de kosten voor 
rechtsbijstand of kosten voor de inrichting van 
uw huis. De gemeente bepaalt per persoon of er 
sprake is van noodzaak. 

Bijzondere bijstand is voor inwoners met 
een laag inkomen. Voor de meeste producten  
geldt dat uw inkomen maximaal 110% van de 
bijstandsnorm mag zijn. Voor de Individuele 
Inkomenstoeslag geldt 105% en de AV-Delft  
130% van de bijstandsnorm. De bijbehorende 
bedragen vindt u in de tabel hieronder.  

Het gezamenlijk netto-maandinkomen mag niet  
hoger zijn dan:

% van de Bedrag voor Bedrag voor
bijstandsnorm gehuwden, alleenstaanden 
(incl. vakantie- samenwonenden,  
toeslag) alleenstaande ouders 
105% € 1.479 € 1.036
110% € 1.550 € 1.085
130% € 1.832  € 1.282

LET OP! Deze bedragen en normen veranderen regelmatig  
en zijn inclusief vakantiegeld en de genoemde inkomens-
grenzen gelden alleen voor inwoners zonder medebewoners  
of inwonende meerderjarige kinderen.
TIP: heeft u een hoger inkomen dan110% van de bijstands- 
norm? Dan is het ook interessant om contact op te  
nemen, de gemeente kijkt dan wat u eventueel zelf kunt 
bijdragen. U betaalt een gedeelte en de gemeente ook.

Meer informatie via www.delft.nl/kostendelersnormKijk voor alle informatie op www.delft.nl/geldvooru

VOORDELIGE HULP BIJ HET HUISHOUDEN
Kunt u (kortdurend) hulp gebruiken bij het 
schoonmaken van uw huis, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname? Bent u een mantelzorger?  
Of hééft u een mantelzorger, die er even  
tussen uit wil? Dan komt u misschien in  
aanmerking voor een huishoudelijke hulp  
voor € 5,- per uur!

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/geldvooru

VAN SCOOTMOBIEL TOT 
VERVOERSVOORZIENINGEN 
Kunt u zich door een (lichamelijke) beperking 
moeilijk zelfstandig redden in huis? Of heeft u 
moeite om zelfstandig te reizen en activiteiten te 
ondernemen? Dan komt u misschien in aanmerking 
voor een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  



Hulp bij Hulp bij Hulp bij Hulp bij? ? ? ?

Bezoekadres: 
Stationsplein 1, Delft
Openingstijden: 
Op afspraak op maandag t/m donderdag 
van 8.30 - 17.00 uur  
en vrijdag van 8.30 - 20.00 uur.
Telefoonnummer 14015

Dit geld(t)

voor U 2017

REIS- EN BEZOEKKOSTEN   
Wilt u op ziekenbezoek en heeft u daar geen 
geld voor? Veel aanvullende zorgverzekeringen 
vergoeden de kosten die gemaakt worden voor 
ziekenbezoek, uw zorgverzekeraar weet meer. 
Voor de kosten die uw verzekeraar niet vergoedt, 
kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.   

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

Wat is er nog 
      Meer?
Soms kan de gemeente niet helpen en zijn 
er allerlei hulp- en noodfondsen waar u 
een beroep op kunt doen. U vindt er meer 
informatie over op delft.nl/geldvooru.

Tips en handige info voor iedereen uit 
Delft die van weinig geld rond moet komen, 
vindt u op  www.delft.nl/alselkeeurotelt.  Als 
elke euro telt is een gezamenlijk initiatief van 
het Pact tegen Armoede en de gemeente 
Delft. 

www.delft.nl/geldvooru

Disclaimer: deze folder is met grote zorgvuldigheid 
gemaakt. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten 
worden ontleend.

Hulp bij 
  aanvragen?
Formulierenbrigade Delft voor Elkaar! 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
aanvraagformulieren? De gemeente kan u helpen 
of vraag het aan bijvoorbeeld een familielid of 
kennis. Lukt het u toch niet? Dan kunt u naar de 
Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar. De 
Formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van 
diverse formulieren onder andere: 
• Aanvraag uitkering 
• AV-Delft 
• Bijzondere Bijstand (bijna alles in deze flyer)
• Gehandicaptenparkeerkaart en –plaats
• Huur- en zorgtoeslag 
• Individuele inkomenstoeslag 
• Inschrijven als werkzoekende 
• Kinderopvangtoeslag 
•  Kwijtschelding gemeentebelasting, belastingdienst 

etc.

OP AFSPRAAK
U maakt een afspraak met de Formulierenbrigade via 
Delft voor Elkaar, telefoonnummer 015-7600200. 
Dat kan tussen 09.00 en 13.00 uur.

Aanvragen via www.delftvoorelkaar.nl

Gezondheid

AV-DELFT
AV-Delft is een speciale aanvullende zorgverzekering. 
Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan 
is de AV-Delft interessant voor u. De basisverzekering 
vergoedt niet alle zorgkosten.  Als u een goede 
aanvullende verzekering afsluit, krijgt u veel kosten 
wél vergoed. De AV-Delft vergoedt ook uw eigen 
bijdrage voor de meeste Wmo-voorzieningen.
 

 

AV-DELFT GOEDKOPER!
Met ingang van 2017 krijgen inwoners met de 
aanvullende zorgverzekering AV-Delft maandelijks 
een premiekorting van € 15,- per premiebetalende 
volwassene. Bestaat uw huishouden uit twee 
premiebetalende volwassenen? Dan ontvangt u in 
totaal € 30,- korting per maand.

De AV-Delft is mogelijk in combinatie met een 
basisverzekering van VGZ, Zilveren Kruis Achmea 
en DSW zorgverzekeraar. 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru 

130%

BEGRAFENIS- EN CREMATIEKOSTEN 
Is er een familielid overleden en is er te weinig 
inkomen of spaargeld om (uw deel van) de kosten 
van de begrafenis of crematie te betalen? 
Dan kunt u de gemeente vragen om een vergoeding. 

Let op: de vergoeding is alleen voor uw aandeel.

AANVRAGEN VAN BUDGETBEHEER
Heeft u moeite met het beheren van uw geld? Een 
professionele budgetbeheerder kan u helpen uw 
financiën op orde te krijgen. Tijdens deze periode 
beheert de budgetbeheerder tijdelijk uw geld tot u 
dit (weer) zelf kunt. Kijk op www.delft.nl/geldvooru 
of u voor budgetbeheer in aanmerking komt en om 
budgetbeheer aan te vragen.    

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

   Weinig geld 
   of een laag inkomen? 
De gemeente helpt!

Dit geld(t)

voor U 2017

GELD OF SCHULDEN?  
Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Heeft 
u vragen over uw financiën? De Financiële Winkel en de 
wijkcontactpunten in Delft kunnen helpen. Maak online 
een afspraak met het Klant Contact Centrum aan het 
Stationsplein 1 via www.delft.nl voor het spreekuur van 
de Financiële Winkel. Of kijk op www.delftvoorelkaar.nl/
contact voor de adressen voor de wijkcontactpunten. 
Gaat het om een crisissituatie? Bijvoorbeeld een 
dreigende uithuiszetting of afsluiting van gas, 
water en licht? Dan kunt u 14015 bellen voor een 
afspraak. 

Maakt u zich zorgen over uw financiën? 
De organisaties van Financiën voor Elkaar kunnen u hulp 
bieden. ISOFA, Humanitas en Delft voor Elkaar helpen 
u bij het krijgen van inzicht in uw eigen financiën en het 
op orde krijgen van uw administratie.

WILT U EEN AFSPRAAK?
Via Delft voor Elkaar komt u in contact met alle 
partners van Financiën voor Elkaar.  Voor het maken  
van een afspraak kunt u contact opnemen per e-mail  
info@delftvoorelkaar.nl of telefonisch via 015-7600200. 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

GELD OF SCHULDEN?  
Schuldeisers willen graag hun geld. Daarvoor schakelen ze 
een deurwaarder in om beslag te leggen op uw inkomen. 
Mag dat zomaar? Alle schuldeisers, ook de gemeente of 
het Rijk zijn aan regels gebonden. Iedereen moet altijd 
een bedrag overhouden om van te kunnen leven; de 
beslagvrije voet. Dat ligt vast in de wet. Hoe hoog dat 
bedrag is hangt van veel zaken af. Het is de deurwaarder 
die dat moet vaststellen. U moet de deurwaarder wel 
informatie geven als erom gevraagt wordt. Denkt u dat 
de deurwaarder te veel geld eist? Zoek dan hulp. Dat 
kan via de Financiële Winkel van Delft en/of het Instituut 
Sociaal Raadslieden (ISR). De folder over ‘Beslagvrije voet’ 
is bij de gemeente verkrijgbaar of via www.delft.nl te 
downloaden. 

HULP OF ADVIES 
Bij juridische of financiële problemen kunt u terecht bij 
het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR). Stuur een e-mail 
naar sociaalraadslieden@delft.nl met uw vraag. Wilt u 
liever een afspraak? Bel 015-219 79 70. Houd rekening 
met een wachttijd. Op bezoek: Van Bleyswijckstraat 
85. Het ISR is telefonisch te bereiken van maandag t/m 
donderdag van 09.00 uur tot 12.30 en van 13.30  tot 
16.30 uur. En op vrijdagochtend van 09.00 - 12.30 uur.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru
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Bezoekadres: 
Stationsplein 1, Delft
Openingstijden: 
Op afspraak op maandag t/m donderdag 
van 8.30 - 17.00 uur  
en vrijdag van 8.30 - 20.00 uur.
Telefoonnummer 14015
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REIS- EN BEZOEKKOSTEN   
Wilt u op ziekenbezoek en heeft u daar geen 
geld voor? Veel aanvullende zorgverzekeringen 
vergoeden de kosten die gemaakt worden voor 
ziekenbezoek, uw zorgverzekeraar weet meer. 
Voor de kosten die uw verzekeraar niet vergoedt, 
kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.   

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

Wat is er nog 
      Meer?
Soms kan de gemeente niet helpen en zijn 
er allerlei hulp- en noodfondsen waar u 
een beroep op kunt doen. U vindt er meer 
informatie over op delft.nl/geldvooru.

Tips en handige info voor iedereen uit 
Delft die van weinig geld rond moet komen, 
vindt u op  www.delft.nl/alselkeeurotelt.  Als 
elke euro telt is een gezamenlijk initiatief van 
het Pact tegen Armoede en de gemeente 
Delft. 

www.delft.nl/geldvooru

Disclaimer: deze folder is met grote zorgvuldigheid 
gemaakt. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten 
worden ontleend.

Hulp bij 
  aanvragen?
Formulierenbrigade Delft voor Elkaar! 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
aanvraagformulieren? De gemeente kan u helpen 
of vraag het aan bijvoorbeeld een familielid of 
kennis. Lukt het u toch niet? Dan kunt u naar de 
Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar. De 
Formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van 
diverse formulieren onder andere: 
• Aanvraag uitkering 
• AV-Delft 
• Bijzondere Bijstand (bijna alles in deze flyer)
• Gehandicaptenparkeerkaart en –plaats
• Huur- en zorgtoeslag 
• Individuele inkomenstoeslag 
• Inschrijven als werkzoekende 
• Kinderopvangtoeslag 
•  Kwijtschelding gemeentebelasting, belastingdienst 

etc.

OP AFSPRAAK
U maakt een afspraak met de Formulierenbrigade via 
Delft voor Elkaar, telefoonnummer 015-7600200. 
Dat kan tussen 09.00 en 13.00 uur.

Aanvragen via www.delftvoorelkaar.nl

Gezondheid

AV-DELFT
AV-Delft is een speciale aanvullende zorgverzekering. 
Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan 
is de AV-Delft interessant voor u. De basisverzekering 
vergoedt niet alle zorgkosten.  Als u een goede 
aanvullende verzekering afsluit, krijgt u veel kosten 
wél vergoed. De AV-Delft vergoedt ook uw eigen 
bijdrage voor de meeste Wmo-voorzieningen.
 

 

AV-DELFT GOEDKOPER!
Met ingang van 2017 krijgen inwoners met de 
aanvullende zorgverzekering AV-Delft maandelijks 
een premiekorting van € 15,- per premiebetalende 
volwassene. Bestaat uw huishouden uit twee 
premiebetalende volwassenen? Dan ontvangt u in 
totaal € 30,- korting per maand.

De AV-Delft is mogelijk in combinatie met een 
basisverzekering van VGZ, Zilveren Kruis Achmea 
en DSW zorgverzekeraar. 
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BEGRAFENIS- EN CREMATIEKOSTEN 
Is er een familielid overleden en is er te weinig 
inkomen of spaargeld om (uw deel van) de kosten 
van de begrafenis of crematie te betalen? 
Dan kunt u de gemeente vragen om een vergoeding. 

Let op: de vergoeding is alleen voor uw aandeel.

AANVRAGEN VAN BUDGETBEHEER
Heeft u moeite met het beheren van uw geld? Een 
professionele budgetbeheerder kan u helpen uw 
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Tips en handige info voor iedereen uit 
Delft die van weinig geld rond moet komen, 
vindt u op  www.delft.nl/alselkeeurotelt.  Als 
elke euro telt is een gezamenlijk initiatief van 
het Pact tegen Armoede en de gemeente 
Delft. 

www.delft.nl/geldvooru

Disclaimer: deze folder is met grote zorgvuldigheid 
gemaakt. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten 
worden ontleend.

Hulp bij 
  aanvragen?
Formulierenbrigade Delft voor Elkaar! 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
aanvraagformulieren? De gemeente kan u helpen 
of vraag het aan bijvoorbeeld een familielid of 
kennis. Lukt het u toch niet? Dan kunt u naar de 
Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar. De 
Formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van 
diverse formulieren onder andere: 
• Aanvraag uitkering 
• AV-Delft 
• Bijzondere Bijstand (bijna alles in deze flyer)
• Gehandicaptenparkeerkaart en –plaats
• Huur- en zorgtoeslag 
• Individuele inkomenstoeslag 
• Inschrijven als werkzoekende 
• Kinderopvangtoeslag 
•  Kwijtschelding gemeentebelasting, belastingdienst 

etc.

OP AFSPRAAK
U maakt een afspraak met de Formulierenbrigade via 
Delft voor Elkaar, telefoonnummer 015-7600200. 
Dat kan tussen 09.00 en 13.00 uur.

Aanvragen via www.delftvoorelkaar.nl

Gezondheid

AV-DELFT
AV-Delft is een speciale aanvullende zorgverzekering. 
Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan 
is de AV-Delft interessant voor u. De basisverzekering 
vergoedt niet alle zorgkosten.  Als u een goede 
aanvullende verzekering afsluit, krijgt u veel kosten 
wél vergoed. De AV-Delft vergoedt ook uw eigen 
bijdrage voor de meeste Wmo-voorzieningen.
 

 

AV-DELFT GOEDKOPER!
Met ingang van 2017 krijgen inwoners met de 
aanvullende zorgverzekering AV-Delft maandelijks 
een premiekorting van € 15,- per premiebetalende 
volwassene. Bestaat uw huishouden uit twee 
premiebetalende volwassenen? Dan ontvangt u in 
totaal € 30,- korting per maand.

De AV-Delft is mogelijk in combinatie met een 
basisverzekering van VGZ, Zilveren Kruis Achmea 
en DSW zorgverzekeraar. 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru 
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BEGRAFENIS- EN CREMATIEKOSTEN 
Is er een familielid overleden en is er te weinig 
inkomen of spaargeld om (uw deel van) de kosten 
van de begrafenis of crematie te betalen? 
Dan kunt u de gemeente vragen om een vergoeding. 

Let op: de vergoeding is alleen voor uw aandeel.

AANVRAGEN VAN BUDGETBEHEER
Heeft u moeite met het beheren van uw geld? Een 
professionele budgetbeheerder kan u helpen uw 
financiën op orde te krijgen. Tijdens deze periode 
beheert de budgetbeheerder tijdelijk uw geld tot u 
dit (weer) zelf kunt. Kijk op www.delft.nl/geldvooru 
of u voor budgetbeheer in aanmerking komt en om 
budgetbeheer aan te vragen.    

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

   Weinig geld 
   of een laag inkomen? 
De gemeente helpt!

Dit geld(t)

voor U 2017

GELD OF SCHULDEN?  
Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Heeft 
u vragen over uw financiën? De Financiële Winkel en de 
wijkcontactpunten in Delft kunnen helpen. Maak online 
een afspraak met het Klant Contact Centrum aan het 
Stationsplein 1 via www.delft.nl voor het spreekuur van 
de Financiële Winkel. Of kijk op www.delftvoorelkaar.nl/
contact voor de adressen voor de wijkcontactpunten. 
Gaat het om een crisissituatie? Bijvoorbeeld een 
dreigende uithuiszetting of afsluiting van gas, 
water en licht? Dan kunt u 14015 bellen voor een 
afspraak. 

Maakt u zich zorgen over uw financiën? 
De organisaties van Financiën voor Elkaar kunnen u hulp 
bieden. ISOFA, Humanitas en Delft voor Elkaar helpen 
u bij het krijgen van inzicht in uw eigen financiën en het 
op orde krijgen van uw administratie.

WILT U EEN AFSPRAAK?
Via Delft voor Elkaar komt u in contact met alle 
partners van Financiën voor Elkaar.  Voor het maken  
van een afspraak kunt u contact opnemen per e-mail  
info@delftvoorelkaar.nl of telefonisch via 015-7600200. 

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru

GELD OF SCHULDEN?  
Schuldeisers willen graag hun geld. Daarvoor schakelen ze 
een deurwaarder in om beslag te leggen op uw inkomen. 
Mag dat zomaar? Alle schuldeisers, ook de gemeente of 
het Rijk zijn aan regels gebonden. Iedereen moet altijd 
een bedrag overhouden om van te kunnen leven; de 
beslagvrije voet. Dat ligt vast in de wet. Hoe hoog dat 
bedrag is hangt van veel zaken af. Het is de deurwaarder 
die dat moet vaststellen. U moet de deurwaarder wel 
informatie geven als erom gevraagt wordt. Denkt u dat 
de deurwaarder te veel geld eist? Zoek dan hulp. Dat 
kan via de Financiële Winkel van Delft en/of het Instituut 
Sociaal Raadslieden (ISR). De folder over ‘Beslagvrije voet’ 
is bij de gemeente verkrijgbaar of via www.delft.nl te 
downloaden. 

HULP OF ADVIES 
Bij juridische of financiële problemen kunt u terecht bij 
het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR). Stuur een e-mail 
naar sociaalraadslieden@delft.nl met uw vraag. Wilt u 
liever een afspraak? Bel 015-219 79 70. Houd rekening 
met een wachttijd. Op bezoek: Van Bleyswijckstraat 
85. Het ISR is telefonisch te bereiken van maandag t/m 
donderdag van 09.00 uur tot 12.30 en van 13.30  tot 
16.30 uur. En op vrijdagochtend van 09.00 - 12.30 uur.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru



Hulp bij Hulp bij Hulp bij Hulp bij? ? ? ?

Bezoekadres: 
Stationsplein 1, Delft
Openingstijden: 
Op afspraak op maandag t/m donderdag 
van 8.30 - 17.00 uur  
en vrijdag van 8.30 - 20.00 uur.
Telefoonnummer 14015

Dit geld(t)

voor U 2017

REIS- EN BEZOEKKOSTEN   
Wilt u op ziekenbezoek en heeft u daar geen 
geld voor? Veel aanvullende zorgverzekeringen 
vergoeden de kosten die gemaakt worden voor 
ziekenbezoek, uw zorgverzekeraar weet meer. 
Voor de kosten die uw verzekeraar niet vergoedt, 
kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.   

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

Wat is er nog 
      Meer?
Soms kan de gemeente niet helpen en zijn 
er allerlei hulp- en noodfondsen waar u 
een beroep op kunt doen. U vindt er meer 
informatie over op delft.nl/geldvooru.

Tips en handige info voor iedereen uit 
Delft die van weinig geld rond moet komen, 
vindt u op  www.delft.nl/alselkeeurotelt.  Als 
elke euro telt is een gezamenlijk initiatief van 
het Pact tegen Armoede en de gemeente 
Delft. 
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gemaakt. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten 
worden ontleend.
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Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
aanvraagformulieren? De gemeente kan u helpen 
of vraag het aan bijvoorbeeld een familielid of 
kennis. Lukt het u toch niet? Dan kunt u naar de 
Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar. De 
Formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van 
diverse formulieren onder andere: 
• Aanvraag uitkering 
• AV-Delft 
• Bijzondere Bijstand (bijna alles in deze flyer)
• Gehandicaptenparkeerkaart en –plaats
• Huur- en zorgtoeslag 
• Individuele inkomenstoeslag 
• Inschrijven als werkzoekende 
• Kinderopvangtoeslag 
•  Kwijtschelding gemeentebelasting, belastingdienst 

etc.

OP AFSPRAAK
U maakt een afspraak met de Formulierenbrigade via 
Delft voor Elkaar, telefoonnummer 015-7600200. 
Dat kan tussen 09.00 en 13.00 uur.
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Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan 
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vergoedt niet alle zorgkosten.  Als u een goede 
aanvullende verzekering afsluit, krijgt u veel kosten 
wél vergoed. De AV-Delft vergoedt ook uw eigen 
bijdrage voor de meeste Wmo-voorzieningen.
 

 

AV-DELFT GOEDKOPER!
Met ingang van 2017 krijgen inwoners met de 
aanvullende zorgverzekering AV-Delft maandelijks 
een premiekorting van € 15,- per premiebetalende 
volwassene. Bestaat uw huishouden uit twee 
premiebetalende volwassenen? Dan ontvangt u in 
totaal € 30,- korting per maand.

De AV-Delft is mogelijk in combinatie met een 
basisverzekering van VGZ, Zilveren Kruis Achmea 
en DSW zorgverzekeraar. 
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Is er een familielid overleden en is er te weinig 
inkomen of spaargeld om (uw deel van) de kosten 
van de begrafenis of crematie te betalen? 
Dan kunt u de gemeente vragen om een vergoeding. 

Let op: de vergoeding is alleen voor uw aandeel.
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Heeft u moeite met het beheren van uw geld? Een 
professionele budgetbeheerder kan u helpen uw 
financiën op orde te krijgen. Tijdens deze periode 
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of u voor budgetbeheer in aanmerking komt en om 
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REIS- EN BEZOEKKOSTEN   
Wilt u op ziekenbezoek en heeft u daar geen 
geld voor? Veel aanvullende zorgverzekeringen 
vergoeden de kosten die gemaakt worden voor 
ziekenbezoek, uw zorgverzekeraar weet meer. 
Voor de kosten die uw verzekeraar niet vergoedt, 
kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.   
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Wat is er nog 
      Meer?
Soms kan de gemeente niet helpen en zijn 
er allerlei hulp- en noodfondsen waar u 
een beroep op kunt doen. U vindt er meer 
informatie over op delft.nl/geldvooru.

Tips en handige info voor iedereen uit 
Delft die van weinig geld rond moet komen, 
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De AV-Delft is mogelijk in combinatie met een 
basisverzekering van VGZ, Zilveren Kruis Achmea 
en DSW zorgverzekeraar. 
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BEGRAFENIS- EN CREMATIEKOSTEN 
Is er een familielid overleden en is er te weinig 
inkomen of spaargeld om (uw deel van) de kosten 
van de begrafenis of crematie te betalen? 
Dan kunt u de gemeente vragen om een vergoeding. 

Let op: de vergoeding is alleen voor uw aandeel.

AANVRAGEN VAN BUDGETBEHEER
Heeft u moeite met het beheren van uw geld? Een 
professionele budgetbeheerder kan u helpen uw 
financiën op orde te krijgen. Tijdens deze periode 
beheert de budgetbeheerder tijdelijk uw geld tot u 
dit (weer) zelf kunt. Kijk op www.delft.nl/geldvooru 
of u voor budgetbeheer in aanmerking komt en om 
budgetbeheer aan te vragen.    

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

   Weinig geld 
   of een laag inkomen? 
De gemeente helpt!

Dit geld(t)

voor U 2017

GELD OF SCHULDEN?  
Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Heeft 
u vragen over uw financiën? De Financiële Winkel en de 
wijkcontactpunten in Delft kunnen helpen. Maak online 
een afspraak met het Klant Contact Centrum aan het 
Stationsplein 1 via www.delft.nl voor het spreekuur van 
de Financiële Winkel. Of kijk op www.delftvoorelkaar.nl/
contact voor de adressen voor de wijkcontactpunten. 
Gaat het om een crisissituatie? Bijvoorbeeld een 
dreigende uithuiszetting of afsluiting van gas, 
water en licht? Dan kunt u 14015 bellen voor een 
afspraak. 

Maakt u zich zorgen over uw financiën? 
De organisaties van Financiën voor Elkaar kunnen u hulp 
bieden. ISOFA, Humanitas en Delft voor Elkaar helpen 
u bij het krijgen van inzicht in uw eigen financiën en het 
op orde krijgen van uw administratie.

WILT U EEN AFSPRAAK?
Via Delft voor Elkaar komt u in contact met alle 
partners van Financiën voor Elkaar.  Voor het maken  
van een afspraak kunt u contact opnemen per e-mail  
info@delftvoorelkaar.nl of telefonisch via 015-7600200. 
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GELD OF SCHULDEN?  
Schuldeisers willen graag hun geld. Daarvoor schakelen ze 
een deurwaarder in om beslag te leggen op uw inkomen. 
Mag dat zomaar? Alle schuldeisers, ook de gemeente of 
het Rijk zijn aan regels gebonden. Iedereen moet altijd 
een bedrag overhouden om van te kunnen leven; de 
beslagvrije voet. Dat ligt vast in de wet. Hoe hoog dat 
bedrag is hangt van veel zaken af. Het is de deurwaarder 
die dat moet vaststellen. U moet de deurwaarder wel 
informatie geven als erom gevraagt wordt. Denkt u dat 
de deurwaarder te veel geld eist? Zoek dan hulp. Dat 
kan via de Financiële Winkel van Delft en/of het Instituut 
Sociaal Raadslieden (ISR). De folder over ‘Beslagvrije voet’ 
is bij de gemeente verkrijgbaar of via www.delft.nl te 
downloaden. 

HULP OF ADVIES 
Bij juridische of financiële problemen kunt u terecht bij 
het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR). Stuur een e-mail 
naar sociaalraadslieden@delft.nl met uw vraag. Wilt u 
liever een afspraak? Bel 015-219 79 70. Houd rekening 
met een wachttijd. Op bezoek: Van Bleyswijckstraat 
85. Het ISR is telefonisch te bereiken van maandag t/m 
donderdag van 09.00 uur tot 12.30 en van 13.30  tot 
16.30 uur. En op vrijdagochtend van 09.00 - 12.30 uur.

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru



Hulp bij Hulp bij Hulp bij Hulp bij? ? ? ?

Bezoekadres: 
Stationsplein 1, Delft
Openingstijden: 
Op afspraak op maandag t/m donderdag 
van 8.30 - 17.00 uur  
en vrijdag van 8.30 - 20.00 uur.
Telefoonnummer 14015

Dit geld(t)

voor U 2017

REIS- EN BEZOEKKOSTEN   
Wilt u op ziekenbezoek en heeft u daar geen 
geld voor? Veel aanvullende zorgverzekeringen 
vergoeden de kosten die gemaakt worden voor 
ziekenbezoek, uw zorgverzekeraar weet meer. 
Voor de kosten die uw verzekeraar niet vergoedt, 
kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.   

Aanvragen via www.delft.nl/geldvooru  

Wat is er nog 
      Meer?
Soms kan de gemeente niet helpen en zijn 
er allerlei hulp- en noodfondsen waar u 
een beroep op kunt doen. U vindt er meer 
informatie over op delft.nl/geldvooru.

Tips en handige info voor iedereen uit 
Delft die van weinig geld rond moet komen, 
vindt u op  www.delft.nl/alselkeeurotelt.  Als 
elke euro telt is een gezamenlijk initiatief van 
het Pact tegen Armoede en de gemeente 
Delft. 

www.delft.nl/geldvooru

Disclaimer: deze folder is met grote zorgvuldigheid 
gemaakt. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten 
worden ontleend.

Hulp bij 
  aanvragen?
Formulierenbrigade Delft voor Elkaar! 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
aanvraagformulieren? De gemeente kan u helpen 
of vraag het aan bijvoorbeeld een familielid of 
kennis. Lukt het u toch niet? Dan kunt u naar de 
Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar. De 
Formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van 
diverse formulieren onder andere: 
• Aanvraag uitkering 
• AV-Delft 
• Bijzondere Bijstand (bijna alles in deze flyer)
• Gehandicaptenparkeerkaart en –plaats
• Huur- en zorgtoeslag 
• Individuele inkomenstoeslag 
• Inschrijven als werkzoekende 
• Kinderopvangtoeslag 
•  Kwijtschelding gemeentebelasting, belastingdienst 

etc.

OP AFSPRAAK
U maakt een afspraak met de Formulierenbrigade via 
Delft voor Elkaar, telefoonnummer 015-7600200. 
Dat kan tussen 09.00 en 13.00 uur.

Aanvragen via www.delftvoorelkaar.nl

Gezondheid

AV-DELFT
AV-Delft is een speciale aanvullende zorgverzekering. 
Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan 
is de AV-Delft interessant voor u. De basisverzekering 
vergoedt niet alle zorgkosten.  Als u een goede 
aanvullende verzekering afsluit, krijgt u veel kosten 
wél vergoed. De AV-Delft vergoedt ook uw eigen 
bijdrage voor de meeste Wmo-voorzieningen.
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