Aanvraag overbrugging

Opsturen formulieren
Gemeente Rotterdam, Werk en inkomen BI,
Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam
Inleveren formulieren locatie

In te vullen door de gemeente
Ingenomen door

Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam
Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

Datum inname aanvraag

Inleveren formulieren overige afdelingen
Jongerenloket: Coolsingel 40, 3011AD Rotterdam,
(Bij bezoek: ingang Doelwater)
Participatie & Stedelijke Zorg:
Binnenrotte 158, 3011 HC Rotterdam
Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/bestuur-organisatie/uw-gegevens/ en
op Rotterdam.nl/werken-leren/uw-gegevens-bij-w-en-i/

In te vullen door de aanvrager

Ondergetekende
Achternaam (gehuwden hier geboortenaam invullen)

Alleen met een correct
ingevuld burgerservicenummer
neemt de gemeente uw
aanvraag in behandeling.

Voorletters

Burgerservicenummer
Telefoonnummer

E-mailadres

Rekeningnummer (IBAN)
Dit formulier invullen, ondertekenen en opsturen, met kopieën van de volgende documenten:
Dit geldt ook voor uw
inwonende kinderen jonger dan
18 jaar en uw eventuele partner.

Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden (tot datum aanvraag),
ook spaarrekeningen en alle en/of rekeningen. Bent u gemachtigd voor
een rekening van iemand anders? Geef dan bij toelichting aan wat de
machtiging inhoudt.
Toelichting: beschrijf waar u van heeft geleefd

U kunt dit formulier en alle bewijsstukken inleveren aan de balie van de rechts01666/08-18

boven aangekruiste locatie. Neem ook een geldig indentiteitsbewijs mee.
Nadat u het formulier en de bewijsstukken hebt ingeleverd, wordt u teruggebeld.
Let op: De gemeente belt u met een anoniem nummer terug.
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Wat u verder nog moet weten.

Deze aanvraag gaat over het toekennen van een overbrugging. Een overbrugging
is voor de periode tussen de datum aanvraag uitkering en datum besluit of u wel
of geen uitkering krijgt. Of omdat u nog geen eerste salaris heeft ontvangen. Voor
een overbrugging moet u kunnen bewijzen dat u geen geld heeft om van te leven.
1. Heeft u recht op een uitkering?
Wij kennen de uitkering toe en trekken de overbrugging af van het geld dat u
van ons krijgt uitbetaald.
2. Heeft u geen recht op een uitkering?
Wij wijzen de uitkering af en u moet de overbrugging aan ons terugbetalen.
3. Geeft u te weinig informatie over uw aanvraag uitkering?
Wij nemen uw aanvraag niet in behandeling of wijzen uw aanvraag af.
En u moet de overbrugging aan ons terugbetalen.
4. Bent u van gedachten veranderd en wilt u geen uitkering?
U trekt uw aanvraag in en u moet de overbrugging aan ons terugbetalen.

Ondertekening
Datum aanvraag

Handtekening van uzelf

Indien van toepassing: handtekening van uw partner
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