
 

 

Aanvraagformulier compensatie energiekosten 2022 

Heeft u een laag inkomen? Maar krijgt u van de gemeente niet automatisch de eenmalige compensatie 

voor uw hogere energiekosten? Dan kunt u met dit formulier de compensatie zelf aanvragen. 

 

Uw gegevens 

Naam  

Adres  

Postcode  Plaats  

Burgerservicenummer  Geboortedatum  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Rekeningnummer  

Ten name van  

 

Bent u getrouwd? Of woont u samen met uw partner? 

 Ja 

 Nee 

 

Heeft u een of meer minderjarige kinderen? 

 Ja 

 Nee 

 

  



 

Gegevens over inkomen 

Wat voor soort inkomen hebben u en uw partner? 

Uw inkomen Inkomen partner 

 Loon  Loon 

 Uitkering  Uitkering 

 Alimentatie  Alimentatie 

 Geen inkomen  Geen inkomen 

 Anders, namelijk:  Anders, namelijk: 

 

 

 

 

 

Hoe hoog is uw netto inkomen?  

 

Hoe krijgt u uw inkomen uitbetaald? 

 Per maand 

 Per 4 weken 

 

Bijlagen 

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee. 

• Kopie van uw paspoort of identiteitskaart 

• Overzicht van het (gezamenlijk) inkomen (loonspecificatie, alimentatie enz.) van december 2022 

• Bewijs van betaling energiekosten (kopie bankafschrift of overzicht internetbankieren) 

• Bewijs bankrekeningnummer (kopie bankafschrift of kopie bankpas) 

• Als u zelfstandig ondernemer bent: kopie belastingaanslag over 2021 

 

  



           

 

Ondertekening 

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Plaats  Datum  

 

 

Handtekening 

 

 

 Handtekening partner  

 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op 

www.delft.nl/contact. Of per post naar Gemeente Delft, KCC, Postbus 78, 2600 ME Delft. 

 

Nieuwsbrief Werk en inkomen 

De gemeente heeft diverse regelingen en tegemoetkomingen voor inwoners met een laag inkomen. Wilt 

u via de mail op de hoogte blijven van wijzigingen of nieuwe regelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief 

Werk en Inkomen op www.delft.nl/nieuwsbrief. 
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