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Computerregeling 
 

Geen geld voor een computer? Maak gebruik van de computerregeling! 

 

Kinderen kunnen tegenwoordig niet meer zonder computer. Heeft uw zoon of dochter een computer 

nodig voor school? En is uw inkomen niet zo hoog? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de 

computerregeling van de gemeente Delft. Ook als u in een traject zit voor een baan waarbij u een 

computer nodig heeft, is de computerregeling iets voor u.  
 

Voor wie is het? 

De computerregeling geldt voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen vanaf groep 5 van de 

basisschool tot en met de middelbare school (vwo, havo, vmbo of mbo). De regeling geldt tot het kind 

18 jaar is.  

 

Traject naar werk 

U kunt ook een aanvraag voor de computerregeling indienen als u een traject naar werk volgt 

waarmee u straks een baan vindt in de administratie en of automatisering. Informeer naar de 

mogelijkheden bij uw werkconsulent.  

 

Vergoeding 

Als u recht heeft op de computerregeling, krijgt u het aankoopbedrag (maximaal € 400,-) voor de 

aanschaf van een computer met randapparatuur zoals een printer. Dat bedrag hoeft u dus niet terug te 

betalen. Goed om te weten: de vergoeding is per gezin en krijgt u eenmaal in de 4 jaar. 

Moet ik de kosten eerst zelf betalen? 

Dat mag wel, maar hoeft niet. U kunt de vergoeding vooraf krijgen. U moet dan een offerte 

(prijsopgave) voor de computer vragen in de winkel waar u de computer koopt. U mag zelf bepalen 

welke winkel dat is.  

Let op! De echte rekening voor de computer moet u binnen 2 maanden laten zien 

 

Zo aanvragen 

Heeft u een uitkering 

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Dan kunt u online een afspraak maken voor de 

aanvraag van de computerregeling bij de gemeente Delft aan het Stationsplein 1. De aanvraag wordt 

direct voor u afgehandeld. Ga naar www.delft.nl en zoek op ‘computerregeling’.  

Let op: heeft u een gezamenlijke uitkering? Dan moet u samen met uw partner de aanvraag indienen. 

Als u geen uitkering heeft  

Heeft u geen uitkering maar wel een laag inkomen of volgt u een traject naar werk? Dan kunt u de 

computerregeling schriftelijk aanvragen. Het aanvraagformulier vindt u op www.delft.nl zoek op: 

‘computerregeling’.  

http://www.delft.nl/
http://www.delft.nl/
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Meer informatie? 

Voor meer informatie of voor hulp bij het invullen van de formulieren, kunt u: 

- Kijken op www.delft.nl en zoek op ‘computerregeling’  

- Bellen met 14015 (werkdagen van 8.30 - 17.00 uur) 

- Ontvangt u een uitkering van de gemeente Delft? U kunt zich abonneren op informatie over uw  

uitkering, denk aan uw rechten en plichten en vergoedingen. Automatisch in uw e-mail postvak. 

Abonneren kan via www.delft.nl/bijsluiter. 
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