
Postbus 2000 
  3760 CA Soest 

 

 

 

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 

Telefoon: (035) 609 34 11  

Fax: (035) 609 36 89 

Internet: www.bbsuo.nl 

 

 

Datum van ontvangst:  Werkproces: 

Clientnummer:   

 

1. Voor en Achternaam 
(kopie paspoort van alle 
gezinsleden bijvoegen): 
Ім'я та прізвище: 

 
 
 

2.  Geboortedatum: 
Дата народження: 

 
 
 

3. Verblijfadres: 
Адреса проживання: 
 
 

 
 
 
 

4. Woonsituatie 
життєва ситуація 

o Gemeentelijke opvang / муніципальний притулок 
o Inwonend bij gastgezin / приймаюча сім'я 
o Anders, namelijk / інакше, а саме : 

5. Burgerservicenummer: 
Номер служби 
громадян: 

 
 

6. Telefoonnummer: 
Номер телефону: 

 
 

7. Emailadres: 
Адреса електронної 
пошти: 

 
 

   

8. Iban (kopie betaalpas of 
bankafschrift bijvoegen): 
номер рахунку в банку 
(додайте копію 
банківської картки або 
виписку): 

 
 

9. Verricht u arbeid in 
loondienst? 
ти працюєш? 

o Ja (dan heeft u geen recht op leefgeld) / Так (тоді ви не 
маєте права на проживання) 

o Nee / новий 

 

Aanvraagformulier Leefgeldregeling Oekraïense vluchtelingen 

Бланк заявки Схема живих грошей Українські біженці 
 



Gegevens gezinssamenstelling / Дані про склад сім'ї 

Gegevens persoon 1 

особа з даними 1 

Voor en Achternaam: 
Ім'я та прізвище: 

 

Geboortedatum: 
Дата народження: 

 

Gezinsverband / relatie: 
Відношення: 

 

Verricht u arbeid in loondienst? 
ти працюєш? 

o Ja / Так 
o Nee / новий 

 

Gegevens persoon 2  

особа з даними 2 

Voor en Achternaam: 
Ім'я та прізвище: 

 

Geboortedatum: 
Дата народження: 

 

Gezinsverband / relatie: 
Відношення: 

 

Verricht u arbeid in loondienst? 
ти працюєш? 

o Ja / Так 
o Nee / новий 

 

Gegevens persoon 3 

особа з даними 3 

Voor en Achternaam: 
Ім'я та прізвище: 

 

Geboortedatum: 
Дата народження: 

 

Gezinsverband / relatie: 
Відношення: 

 

Verricht u arbeid in loondienst? 
ти працюєш? 

o Ja / Так 
o Nee / новий 

 

Gegevens persoon 4 

особа з даними 4 

Voor en Achternaam: 
Ім'я та прізвище: 

 

Geboortedatum: 
Дата народження: 

 

Gezinsverband / relatie: 
Відношення: 

 

Verricht u arbeid in loondienst? 
ти працюєш? 

o Ja / Так 
o Nee / новий 



 

Hierbij verklaar ik dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Mijn gegevens kunnen op juistheid en 

volledigheid worden gecontroleerd en worden opgenomen in een persoonsregistratie. Als wat ik opgeef 

niet klopt, kan dit leiden tot het weigeren van de aanvraag of dat ik deze later moet terugbetalen. 

Цим я заявляю, що цю форму заповнено правдиво. Мої дані можна перевірити на правильність і 

повноту та включити в особисту реєстрацію. Якщо те, що я надаю, є неправильним, це може 

призвести до відхилення заявки або мені доведеться повернути її пізніше. 

Datum: дата: Plaats: Місце: Handtekening: Підпис: 

 
 
 
 

  
 

 


