Aanvraagformulier StudieBudgetPlan
Volg Stap 1 tot en met 6 bij het invullen van deze aanvraag of
bespaar tijd en postzegels en ga naar www.studiebudgetplan.nl
en vraag daar Het StudieBudgetPlan aan.
Stap 1:
Vul de gegevens van de aanvrager in. (De
persoon binnen het gezin met een inkomen).

Stap 2:
Vul de gegevens van uw partner in.
Voorletters:

Tussenvoegsels:

Voorletters:
Achternaam:
Tussenvoegsels:
eventueel meisjesachternaam:
Achternaam:
Geslacht:

•

Man

Geboortedatum: (dag‐maand‐jaar)

•

Vrouw

eventueel meisjesachternaam:

••••••••

Stap 3:
Vul de gegevens van uw kind in.

Adres:

Roepnaam:
Huisnummer:

Huisnummer toevoeging:

00000000

00000000

Postcode:

Woonplaats:

Voorletters:

Achternaam:

0000 00
Geslacht:

Geslacht:

•

Man

•

Vrouw

•

Man

Geboortedatum: (dag‐maand‐jaar)

•

Vrouw

••••••••

Burgerlijke staat:

•
•

•

Gehuwd

Ongehuwd

Weduwe/ weduwnaar

•
•

Samenwonend

•

Gescheiden

Ik koop mijn boeken bij:

……………………………

Huidige klas c.q. studiejaar:

•

Geregistreerd partnerschap

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

••••••••••

••••••••••

E‐mailadres:

Geplande einddatum studie: (maand‐jaar):

••••••

Studierichting: ……………………………………………(bijv. VMBO, HAVO etc.)

Geboortedatum: (dag‐maand‐jaar)

••••••••

Stap 4: Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum:

Handtekening aanvrager:

••••••••

…………………….

Nationaliteit:

•

Nederlandse
Verblijfsstatus:

Rekeningnummer:

•

Overige (kies hieronder uw verblijfsstatus)
•B
•C
•D
•E
•W
•I
• II
• III

•A
•V

•

WAO • Alimentatie

•

•

Parttime

•

ANW • Pensioen

Stap 5: Maak een kopie van:
1) Het legitimatiebewijs van de aanvrager

•••••••••

Inkomstenbron: • Full time

•F
• IV

•

Bank

•

Giro

(Let op: bij een Europese Identiteitskaart ook de achterzijde)

Zelfstandig Ondernemer

2) Het dagafschrift van uw bank of girorekening
waarop uw salarisstorting, naam en adres te zien zijn.

•

(niet ouder dan 2 maanden en zonder doorhalingen)

Geen inkomen

(Volgens de wet Consumptief Krediet is het niet toegestaan mensen met een
Sociale Dienst‐ of WW uitkering een financiering te verstrekken. Ook het
StudieBudgetPlan valt onder deze wet. Wij kunnen in een dergelijk geval uw
aanvraag niet honoreren).

3) Uw meest recente inkomensspecificatie (bijv. uw
loonstrook of WAO‐specificatie) (niet ouder dan 2
maanden)
4) De voor en achterzijde van uw verblijfsvergunning

Legitimatiebewijs:

(Let op: alleen als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft).

•

Paspoort

•

Rijbewijs • EU identiteitskaart

Legitimatiebewijsnummer:

•

NLD identiteitskaart

•••••••••

Ga naar Stap 2 als u gehuwd of samenwonend
bent of een geregistreerd partnerschap heeft.
Ga naar Stap 3 als u ongehuwd, gescheiden of
weduwe/weduwnaar bent.

Stap 6:
Doe dit aanvraagformulier samen met de bij Stap 5
gemaakte kopieën in een enveloppe en stuur deze op
naar:
Fi/Con bv
o.v.v. aanvraag
Antwoordnummer 30614
3030 WB Rotterdam

