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Monique van der Vlist: 'Zoek je werk? Kijk naar je kwaliteiten, 
niet alleen naar wat je altijd gedaan hebt'. 

‘Belangrijk dat je werk doet dat je leuk vindt’  
Zevenendertig jaar lang werkte Monique van der Vlist bij een bank. Totdat ze door bezuinigingen haar baan kwijtraakte. 
Nu rijdt ze op een taxibus. ‘Ik had nog nooit eerder een sollicitatiebrief geschreven.’ 

In 2017 werd het kantoor waar Monique als 
bankmedewerker werkte opgeheven.“Mijn wereld 
stortte in. Ik hield van mijn werk en ons team was 
hecht. Sommige collega’s gingen mee naar andere 
vestigingen, maar voor mij was die woon-werkafstand 
te groot. En zo belandde ik in de WW.” 
Monique had moeite deze tegenslag te verwerken. Een 
half jaar voor het ontslag overleed haar moeder en 
kort daarop haar tante.“Ik zat diep in de put.Wat 
moest ik nu doen? Ik had nog nooit eerder een 
sollicitatiebrief geschreven. Gelukkig kon ik bij Werkse! 
een sollicitatietraining doen.” 

Banenmarkt 
Monique was een tijdlang lamgeslagen door alle 
narigheid.“Maar op zeker moment dacht ik: als ik thuis 
blijf zitten, gaat het niet beter. Dan blijf ik piekeren. En 
juist in die periode sprak ik een oud-collega. Zij had 
een baan gevonden als taxichauffeur op een busje. 
Dolenthousiast was ze! En toen ik in november 2019 
naar een banenmarkt ging, kwam ik daar de juiste 
mensen tegen. In december mocht ik op 
sollicitatiegesprek komen bij RMC, de Rotterdamse 
Mobiliteits Centrale. En daar wilden ze me heel graag 
hebben! Ik was zo blij als een kind.” 
Maar toen was Monique er nog niet.Want ze moest 
eerst een opleiding volgen.“Dat was even wennen. Ik 
moest routes uit mijn hoofd leren en blokken voor 
een theorie-examen. Ook een praktijk rij-examen 
hoorde erbij. Eng vond ik dat – op een bus! Je bent op 
zo’n bus toch verantwoordelijk voor de veiligheid van 
mensen. Maar eerst was er een proef-rijexamen. ’Geen 
nood’, zei de rij-instructeur, die merkte hoe nerveus ik 

was.‘Je hebt je rijbewijs toch? Dit is een iets bredere 
en iets hogere auto.Verder werkt alles hetzelfde.” 
Uiteindelijk ben ik voor alle examens in één keer 
geslaagd!” 

Groepsvervoer 
Eind augustus is Monique begonnen bij RMC.“Ik rijd 
groepsvervoer. Mijn passagiers zijn kinderen met een 
beperking die ik van huis ophaal en naar een school of 
dagbesteding breng. Daarnaast rijd ik volwassenen naar 
de sociale werkplaats. En nee, wennen was niet nodig. 
Mijn broertje had een zware handicap en was 
autistisch, dus ik heb ervaring met mensen met een 
beperking.” 
En toen kwam corona.“Op de bus is het veilig. Ik draag 
altijd een mondkapje. De ouders zetten de kinderen 
zelf in de bus en maken de riem vast. Maar natuurlijk 
moet ik de kinderen er wel uithalen. Dat kan niet 
anders. Nee, bang ben ik niet. Ik ben voortdurend 
bezig alles te ontsmetten, mijn handen, de bus. Meer 
kan ik niet doen.” 

Breder kijken 
Monique is dolgelukkig op de bus. Maar toch wil ze 
veranderen:“Iets met ouderenvervoer misschien. Dat 
vind ik ook leuk. Ik werk nu namelijk maar zo’n 6 uur 
per dag. Dat is gewoon te weinig om van rond te 
komen, dus blijf ik in de bijstand. Mijn uiteindelijke doel 
is: zoveel verdienen dat ik mijn eigen broek kan 
ophouden en uit de bijstand kan.” 
Als Monique haar ex-collega niet had gesproken, was 
ze misschien nu nog wel aan het solliciteren naar werk 
dat ze haar leven lang gedaan heeft.“Je moet breder 

kijken”, zegt ze,“dat heb ik geleerd. Zeker als je al wat 
ouder bent, is het belangrijk dat je werk doet waar je 
plezier aan beleeft. Dus ik zeg nu tegen anderen: kijk 
naar je interesses en kwaliteiten, niet naar wat je altijd 
al deed. En ja, ik ben nog niet uit de bijstand, maar dat 
is een kwestie van tijd. Daarvan ben ik overtuigd. Maar 
ondertussen doe ik werk waar ik heel blij van word.” 

Jaaropgave 2020 
De gemeente Delft verstrekt elk jaar een jaaropgave. In de 
jaaropgave staat wat u aan uitkering heeft ontvangen en wat 
aan belasting en premies is ingehouden. 
De jaaropgave kan belangrijk zijn als u een belastingaangifte 
moet doen, of bijvoorbeeld een toeslag wilt aanvragen. Naar 
verwachting is de jaaropgave over 2020 begin februari 2021 
online beschikbaar via DigiD. U ontvangt de jaaropgave dus 
niet automatisch per post. Ga naar www.delft.nl en zoek op 
‘jaaropgave’. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze 
aanvragen via www.digid.nl. 

Uitbetaling uitkering 

Verwachte Uiterste 
betaaldatum betaaldatum 

December 24 december '20 31 december '20 

Januari 25 januari '21 29 januari '21 

Februari 23 februari '21 26 februari '21 

Maart 26 maart '21 31 maart '21 

Heeft u na de uiterste betaaldatum nog geen uitkering 
ontvangen? Bel dan 14015. NB: contact opnemen vóór de 
uiterste datum heeft geen zin. 

www.digid.nl
www.delft.nl


 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
   

 
 
 
 

  
 

 
 

 

GELDZORGEN? 
De Financiële Winkel helpt! 

Lukt het u niet om uw rekeningen op tijd te betalen? Of heeft u andere geldzorgen? 
Vraag de gemeente om hulp. In Delft kunt u terecht bij de consulenten van de 
Financiële Winkel. Zij helpen u graag een passende en blijvende oplossing te vinden. 
Maak een afspraak met de Financiële Winkel. Dat kan via www.delft.nl/schulden of bel 
14015. De afspraak is gratis en vrijblijvend. Let op: zo lang er coronamaatregelen zijn, 
zijn alle afspraken telefonisch. 

Foto Herman Zonderland 

SCHULDHULPVERLENING  
VOOR ONDERNEMERS  
Steeds meer ondernemers raken door het coronavirus in financiële 
problemen. De gemeente Delft vindt het belangrijk dat ondernemers 
hiervoor de juiste hulp krijgen. Daarom kunnen ondernemers 
binnenkort terecht bij de Financiële Winkel van Delft. 

W€€K VAN  
H€T G€LD 2021 
De gemeente Delft doet in 2021 weer mee aan de Week van het 
Geld. Dit keer is het thema ‘goud’. Van 22 tot en met 26 maart 
zijn er overal in Nederland activiteiten voor kinderen en hun 
ouders. Lijkt het u leuk als de school van uw kind activiteiten 
organiseert? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op 
met Liza van Baarle. Stuur een e-mail naar lvbaarle@delft.nl en 
ontdek wat mogelijk is. 

Op www.delft.nl/weekvanhetgeld leest u de laatste 

ontwikkelingen over de Week van het Geld in Delft! 

De Financiële Winkel is nu alleen nog het schuldhulploket 
voor particulieren in Delft. Binnenkort zijn ondernemers 
ook welkom. Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers), 
eenmanszaken of vennootschappen onder firma (vof)
kunnen dan namelijk ook hulp bij schulden krijgen. 

Welke hulp kan een ondernemer verwachten? 
De Financiële Winkel zal schuldhulpverlening gaan bieden 
aan ondernemers met een levensvatbare onderneming. 
De gemeente wil graag dat deze ondernemingen kunnen 
blijven bestaan. Een schuldregeling kan de oplossing zijn. 
De Financiële Winkel zal proberen om betaalafspraken te 
maken met de schuldeisers. Dit heet een minnelijk 
traject.Als dit niet lukt krijgt de ondernemer hulp bij het 
aanvragen van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke 
personen). Ondernemers met een niet levensvatbare 
onderneming krijgen hulp bij de beëindiging van de 
onderneming, zodat ze niet failliet gaan. 

Waarom niet wachten met hulp vragen? 
Veel mensen met financiële problemen wachten te lang
met hulp zoeken. Dat geldt voor particulieren én 
ondernemers. Mensen schamen zich soms voor hun 
geldproblemen of hebben niet door hoe ernstig het is. 
Soms weten mensen niet waar ze terecht kunnen voor 
schuldhulp. En soms hebben mensen ook verkeerde 
ideeën over schulphulp van de gemeente. Dan is contact 
zoeken met de gemeente een te grote stap. 

Andere hulp 
Ondernemers kunnen ook terecht bij vrijwilligers die 
gespecialiseerd zijn in financiële problemen bij
ondernemers. Zij bieden geen schuldhulpverlening, maar wel 
persoonlijke begeleiding, advies of hulp. Bijvoorbeeld bij het 
op orde krijgen van de administratie. Er zijn verschillende 
organisaties die zich inzetten voor ondernemers. Zo helpt 
Stichting Ondernemersklankbord (OKB) momenteel gratis 
ondernemers door het coronavirus. En bij Support voor 
Ondernemers staan ondernemers klaar voor andere 
ondernemers die financiële problemen hebben door de
coronacrisis. Daarnaast konden (startende) ondernemers al 
langer terecht bij het gemeentelijke Bureau Zelfstandigen 
voor tijdelijke financiële problemen.

Wanneer kunt u zich aanmelden? 
De openingsdatum van het schuldhulploket voor 
ondernemers in Delft is nog niet bekend. De verwachting 
is begin 2021. Op www.delft.nl/hulpbijschuld vindt u tegen 
die tijd alle informatie. 

Contact 
Heeft u vóór die tijd al vragen over uw onderneming? 
Neem dan contact op met Bureau Zelfstandigen. Bel 14015 
of vul het contactformulier in op www.delft.nl/contact. 

Somber of angstig  
door het 
coronavirus ? 

Het coronavirus heeft invloed op ons dagelijkse leven. Voelt u zich  
hierdoor somber of angstig?  En wilt u hierover praten? Bel dan  
naar de Luisterlijn:  0900-0767 (ook chat of email) - 7 dagen per  
week bereikbaar, 24 uur per dag. Of naar Mind-Korrelatie:  
0900-1450 of 06-138 63 803 (ook chat, email of what’s app),  
bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 22.00 uur.   
Speciaal voor ouderen die vragen hebben over het coronavirus of  
gewoon een praatje willen maken, is er ANBO: 0348 - 46 66 66.  
Zeven dagen per week bereikbaar, van 9.00 tot 21.00 uur. 
Ook belangrijk: praat erover met mensen in uw omgeving. Beperk  
het volgen van de nieuwsberichten over corona en kijk vooral  
naar betrouwbare bronnen, zoals het RIVM. Eet gezond. Beweeg  
dagelijks en zorg voor voldoende nachtrust. Blijven de klachten  
aanhouden? Ga dan naar uw huisarts. 

Meldpunt Bezorgd 
Maakt u zich zorgen om iemand anders? En vraagt die persoon  
zelf niet om hulp? Neem dan contact op met Meldpunt Bezorgd  
en bel 0900 040 040 5. Meldpunt bezorgd kan mensen helpen  
die problemen hebben op het gebied van: Verward gedrag |  
Verslaving | Sociaal isolement | Vervuiling | Overlast |  
Maatschappelijke/sociale problemen. 
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Samen, sociaal, duurzaam ondernemen in Delft 
‘STUNT IS ER VOOR IEDEREEN, JUIST NU’ 
Vanuit de WW of bijstand kun je op allerlei manieren werken aan het vinden van een baan. Bijvoorbeeld bij Stichting Stunt. 
Hier kun je als vrijwilliger ervaring opdoen. Of je kunt aan de slag in een leerwerktraject. Daarmee vergroot je je kansen op 
een baan. 
Stunt is onlangs verhuisd naar de Upcycle Campus aan de Vulcanusweg 307. Hier staan 
verbinding, sociaal ondernemen en duurzaamheid centraal.  En hier vind je de 
verschillende leerwerkbedrijven van Stunt, zoals de Houtwerkplaats, het Naaiatelier, de 
Fietsenwerkplaats en lunchroom ‘Brood op de Plank’. Maar ook op andere plekken in 
Delft kom je deelnemers en vrijwilligers van Stunt tegen. Bijvoorbeeld in het 
Prinsenkwartier en bij de sloepenverhuur van Stunt: Canal Hopper Delft. 

Dynamisch 
“Wij zijn er voor iedereen die door omstandigheden nog niet toe is aan regulier werk”, 
zegt directeur Marc Boekenstijn.“Maar we hebben ook plek voor mensen die net 
werkloos geworden zijn of juist naar een betaalde baan of eigen bedrijfje willen 
toegroeien. Juist in coronatijd is dat belangrijk.Want thuiszitten is voor niemand goed. 
Dit zijn onzekere tijden. Het is fijn als je dan terecht kunt op een prettige, dynamische
plek, waar je anderen ontmoet en aan de slag gaat.  Zo heb je afleiding, terwijl je
tegelijkertijd je talenten verder kunt ontwikkelen.” 
Bij Stunt is het veilig:“We volgen de coronamaatregelen streng op. En zorgen ervoor 
dat iedereen zich bewust is van het belang daarvan.We houden afstand, dragen 
mondkapjes en iedereen die ook maar een klein kuchje heeft, blijft thuis. En we kijken 

naar elkaar om. De Upcycle Campus is transparant en voorzien van goede ventilatie. 
Tot nu toe zijn we hier corona-vrij gebleven en dat willen we zo houden.” 

Lekker bezig 

En Stunt biedt meer. Zoals Lekker Bezig, de samenwerking met DOEL-GGZ Delfland,
Firma van Buiten en Hoeve Biesland. Op www.lekkerbezigdelft.nl lees je meer over 
alles wat je binnen Lekker Bezig kunt doen. Ook kun je je hier digitaal aanmelden voor 
een kennismakingsgesprek.Wat vind jij leuk om te doen? En wat kun je goed? Je 
ontdekt het hier. En zo ben je op weg naar lekker bezig zijn op een plek die bij je past. 
Bovendien leer je bij Lekker Bezig nieuwe mensen kennen en kun je je Nederlands 
verbeteren. 
Dus of je nu eindelijk weer eens onder de mensen wilt komen, wilt toewerken naar 
een betaalde baan, vrijwilligerswerk wilt doen of juist wilt leren hoe je voor jezelf kunt 
beginnen, het begint bij een goed gesprek bij Stunt! 

Bel voor een kennismakingsgesprek bij Stunt naar 015 214 17 99 of stuur een e-mail 
naar info@stichtingstunt.nl. Je vindt Stunt aan de Vulcanusweg 307 in Delft. Kijk voor 
meer informatie op www.stichtingstunt.nl. 

Beter en voordelig verzekerd   
met AV-Delft 
Heeft u een uitkering of een laag inkomen en woont u in Delft? 
Dan is de AV-Delft iets voor u. De AV-Delft is een speciale aanvullende 
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zorgverzekering. 

Met de AV-Delft bent u voor een aantrekkelijke 
prijs voor nog meer kosten verzekerd. 
Veel Delftenaren met een laag inkomen gingen u 
voor. Met de collectieve aanvullende 
zorgverzekering van de gemeente Delft, de 
AV-Delft, bent u beter verzekerd. En u ontvangt 
ook nog eens een korting van € 15 per maand op 
uw premie. Dat is € 180 per jaar! Voor € 7,25 per 
maand kunt u al aanvullend verzekerd zijn. Kent u 
de AV-Delft al? En voldoet u aan de voorwaarden? 
Maak er gebruik van! 

Afspraken met DSW 
De gemeente Delft heeft ook voor 2021 afspraken 
gemaakt met zorgverzekeraar DSW over kosten 
die extra worden verzekerd, bovenop uw gewone 
aanvullende zorgverzekering. Bijvoorbeeld de eigen 
bijdrage voor de Wmo. In veel gevallen wordt deze 
volledig vergoed, tot € 375 per jaar. Maar u kunt 
bijvoorbeeld ook een vergoeding krijgen voor 
medicijnen die normaal niet (helemaal) vergoed 
worden, zoals maagzuurremmers,ADHD-
medicijnen en soms de kosten van de pedicure 
(tot € 250 per jaar). 

Twee pakketten 
DSW biedt twee verschillende 
verzekeringspakketten, de een iets uitgebreider 
(en iets duurder) dan de andere. 

Via www.gezondverzekerd.nl kunt u de 
verzekeringspakketten vergelijken. 

Voorwaarden 
Dit zijn de voorwaarden om aan AV-Delft mee te 
kunnen doen: u woont in Delft en heeft een 
inkomen dat minder is dan 130 procent van de 
bijstandsnorm. Die norm is voor iedereen 
verschillend en hangt af van uw leeftijd en 
woonsituatie. De gemeente controleert of u aan 
de voorwaarden voldoet. En: u moet een 
basisverzekering en een aanvullende verzekering 
afsluiten – of al hebben – bij DSW. 
Op www.delft.nl/av-delft vindt u meer informatie 
over de voorwaarden. 

Op www.delft.nl en in de Stadskrant Delft vindt u 
regelmatig nieuwe informatie over de AV-Delft. 
Op www.gezondverzekerd.nl leest u de 
polisvoorwaarden en welke kosten extra vergoed 
worden. Kijk voor meer voordeel ook eens op 
www.delft.nl/geldvooru. 

‘IK LAAT TOCH ZEKER  
GEEN GELD LIGGEN?’ 
Als je moet rondkomen van een laag inkomen, dan heb je 
geen geld voor huishoudelijke hulp. Zeker als je ouder wordt, 
kan dat een probleem worden. De AV-Delft biedt uitkomst. 

Margot van Straalen* is nog kwiek.Weduwe en bijna 73 jaar.Tot vorig jaar 
oktober kon zij haar huishouden nog helemaal zelf runnen.Wel met pijn, 
want haar rechterheup was behoorlijk versleten.Vorig jaar oktober kreeg zij 
een nieuwe heup. Na de operatie was zij al snel weer thuis. Maar zelf het 
huishouden doen viel erg tegen. Lopen en bukken ging eigenlijk nog niet 
goed.Via de gemeente werd snel huishoudelijke hulp geregeld. Het 
ziekenhuis heeft hierbij goed geholpen. Eerst dacht Margot dat dat tijdelijk 
zou zijn. Nu, een jaar verder, lijkt het erop dat de huishoudelijk hulp nodig 
blijkt. Elke twee weken krijg Margot nu hulp, twee uur lang. 

Eigen bijdrage 
Elke vier weken krijgt Margot een rekening van € 19 van het Centraal 
Administratie Kantoor, het CAK. Dit is de eigen bijdrage voor de WMO. 
Margot is goed verzekerd. Omdat zij een laag inkomen heeft, is zij verzekerd 
bij DSW. En ze heeft de aanvullende verzekering voor mensen met een laag 
inkomen: de AV-Delft. 
Niet lang geleden had ze het erover met haar jongere zus Ans. Ook Ans 
heeft huishoudelijke hulp en heeft dezelfde verzekering. Maar Ans wist wat 
Margot nog niet wist. Namelijk dat de verzekeraar de eigen bijdrage voor 
huishoudelijke hulp voor deelnemers aan AV-Delft vergoedt. Het enige dat je 
moet doen is de rekening declareren. 
En Margot kan elke euro goed gebruiken. Het bleek te kloppen: de 
verzekeraar vergoedt de eigen bijdrage WMO tot € 375 per jaar. Ze heeft 
het direct gedeclareerd. Dat kan zelfs vaak met terugwerkende kracht. 
Margot:“Ik heb niet veel geld, dus niet declareren is geld laten liggen. Dat is 
zonde, toch?” 

De eigen bijdrage WMO moet niet alleen betaald worden voor 
huishoudelijke hulp.Voor veel meer kosten kan de eigen bijdrage gevraagd 
worden. De vergoeding door de AV-Delft geldt voor alle WMO-eigen 
bijdragen.Voor meer info zie www.delft.nl. 

*Margot van Straalen is niet haar echte naam. De echte naam is bij de redactie bekend. 

www.delft.nl
www.delft.nl/geldvooru
www.gezondverzekerd.nl
www.delft.nl
www.delft.nl/av-delft
www.gezondverzekerd.nl
www.stichtingstunt.nl
mailto:info@stichtingstunt.nl
www.lekkerbezigdelft.nl
https://daarvan.We


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

  
   

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ACHTEROP 

De Delftpas – en het coronavirus 
Als Delftpashouder maakt u gratis uitstapjes of krijgt u flinke korting. Ook in coronatijd is
het mogelijk om leuke dingen te doen. Maar neem altijd vooraf contact op met de aanbieder. 
Wilt u een Delftpas kopen? Houd er rekening mee dat sommige verkooppunten niet open 
zijn door coronamaatregelen. Bekijk www.delftpas.nl. Dan bent u altijd op de hoogte van het 
laatste nieuws en de activiteiten die nog wel kunnen. 

Tegoed opmaken 

Pas met 
schoolkosten 
regeling 
Wanneer komt u in aanmerking voor een 

pas met een schoolkostenregeling? U 

betaalt € 5 voor de Delftpas als u in Delft 

woont en het gezamenlijk netto-maand-

inkomen lager is dan 110 procent van de 

bijstandsnorm. Kinderen tot 18 jaar, van wie 

de ouders een € 5 pas hebben, krijgen dan 

een gratis pas. De gemeente Delft stort een 

tegoed op de pas van het kind. Hier kunt u 

schoolspullen mee kopen. Nog geen Delftpas voor Uitjes voor in de 
Delftpas? zelfstandigen kerstvakantie 
Lees op www.delftpas.nl hoe u er één kunt 

kopen. Bent u zelfstandige en hebt u een laag Tijdens de kerstvakantie valt er genoeg te 

inkomen? Dan komt u misschien in beleven. Bij Bleekemolens Race Planet 

aanmerking voor korting op de Delftpas. bijvoorbeeld. Daar rijd je vol gas achter 

U betaalt dan € 5 voor de Delftpas in elkaar aan op de racebaan.Vanwege de 

schoolregeling 

Hoeveel tegoed
op mijn pas? 

Bent u benieuwd of er nog tegoed op de 

pas staat? Maak een account aan via 

www.delftpas.nl.Via ‘mijn account’ kunt u 

zien wat u al met de pas gedaan hebt en 

of er nog tegoed op staat. 

plaats van € 60. coronamaatregelen is online of telefonisch 

Zelfstandigen die in aanmerking komen reserveren verplicht. U mag lekker racen 

voor een € 5 Delftpas mogen maximaal binnen een gekozen tijd. Er mag één ouder 

het volgende jaarinkomen (over 2019) of begeleider mee. Laat dit vooraf even 

voor 28 februari hebben: alleenstaanden: € 15.400; 

gehuwden, samenwonenden, (eenouder) 

Heeft uw kind een gratis Delftpas? Dan kunt gezinnen: € 22.000. 

u in geselecteerde winkels schoolspullen 

kopen. De ouderbijdrage aan de school 

betaalt u ook met uw Delftpas. U hoeft 

alleen het pasnummer door te geven aan de 

school. Staat er nog tegoed op uw Delftpas? 

Maak het dan voor 28 februari 2021 op. Maak een afspraak bij de gemeente en 

Na die datum kunt u het bedrag niet meer neem een kopie van de jaarrekening 2019 

gebruiken. mee als bewijs. 

LEZERSVRAAG: HELPT U ONS? 
In de vorige editie vroegen we u mee te werken aan een 
lezersonderzoek. Er kwamen weinig reacties binnen. 
Daarom vragen we u opnieuw om hulp. Doet u mee? 

Herkent u dit? U belt met de gemeente, huisarts of zorgverzekeraar en u wordt in de wacht gezet. Komt u 
daardoor weleens in de problemen met uw beltegoed/belminuten? Wij zijn benieuwd of inwoners van Delft 
dit probleem herkennen of niet – en hoe vaak dit voorkomt. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Daarom 
willen we u graag vragen om één van onderstaande opties te kiezen en het antwoord te mailen naar 
communicatie@delft.nl. 
Typ dan in het onderwerpveld van het e-mailbericht: ‘Lezersvraag DA’.We willen het ook graag weten als u dit 
probleem niet herkent. Onder de deelnemers verloten we cadeaubonnen van € 25. 

a. Ik heb een prepaid telefoon of telefoonabonnement met 
voldoende belminuten en herken dit probleem niet. 

b. Ik heb een prepaid telefoon of telefoonabonnement met 
een beperkt aantal minuten en heb dit probleem soms. 

c. Ik heb een prepaid telefoon of telefoonabonnement met 
een beperkt aantal minuten en heb dit probleem vaak. 

d.  Anders:… 

Hartelijk bedankt! 

weten. Een mondkapje is verplicht voor 

wie ouder is dan 13 jaar. De horeca is 

gesloten, dus u mag zelf een drankje 

meenemen. Bent u verkouden? Blijf dan 

thuis. 

Kijk voor meer leuke uitjes op 

www.delftpas.nl en ontdek wat er wel 

en niet kan. Houd u aan de regels en 

blijf dichtbij huis. 
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