
  Regeling Kleding voor kinderen      
                                                       Amersfoort 2023 

 
 

Waarom dit formulier? 

Uit onderzoek blijkt dat gezinnen met 

schoolgaande kinderen het financieel zwaar 

kunnen hebben. En dan vooral als kinderen 

naar de middelbare school gaan. De gemeente 

Amersfoort heeft daarom de regeling Kleding 

voor kinderen. Deze regeling is bedoeld voor 

kinderen van 12 tot en met 17 jaar, waarvan 

de ouders moeten rondkomen van een klein 

inkomen. 

U kunt kiezen uit een kledingpas van € 100,- 

of twee kledingpakketten die kinderen zelf 

samenstellen in een webshop met een totale 

waarde van circa € 320,-. Met dit formulier 

kunt u een kledingpas of een kledingpakket 

voor uw kind(eren) aanvragen. 

 

De kledingpas 

De pas, van Fashioncheque, is in te wisselen in 

winkels en webshops in heel Nederland. Een 

overzicht vindt u op de website van 

Fashioncheque.  

 

Het kledingpakket 

Het kledingpakket bestaat uit een zomer- en 

een winterdeel. Kinderen kiezen zelf de kleding 

uit in een webshop waar wij bij zijn 

aangesloten. Ze krijgen het pakket 

thuisgestuurd. Het zomer- en winterpakket 

bestaat elk uit vier stuks kleding (broek, trui, 

t-shirt enz.), 1 paar schoenen, een zomer- of 

winterjas en een cadeautje. Kinderen zoeken 

dus jaarlijks zelf 8 stuks kleding, 2 paar 

schoenen en 2 jassen uit. 

  
 

Voorwaarden 

U kunt de regeling aanvragen als u aan de 

volgende voorwaarden voldoet:  

• U heeft één of meer kinderen van 12 tot 

en met 17 jaar. 

• Uw (gezamenlijke) inkomen is niet hoger 

dan € 2.434,- (echtpaar/samenwonenden) 

of € 1.704,- (alleenstaande ouders) netto 

per maand. 

• Uw (gezamenlijke) vermogen is niet hoger 

dan € 15.210,-.  

 

Formulier terugsturen 

Het ingevulde formulier stuurt u, voorzien van 

handtekening(en), terug naar: 

 

Gemeente Amersfoort, Klantbeheer Team 1 

Antwoordnummer 972 

3800 VB Amersfoort 

 

Er hoeft geen postzegel op de envelop. 

 

Hoe gaat het verder? 

U krijgt binnen acht weken een brief van ons. 

Deze brief noemen wij een beschikking. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over de regeling Kleding voor 

kinderen kunt u vinden op 

www.amersfoort.nl/werkenuitkering. 

Of u kunt bellen naar 14 033. 

 

 Persoonlijke gegevens  

   Aanvrager Partner  
     

 
 Naam      

    
Geboortedatum    

    
  
Adres  

    



Postcode en woonplaats  

    
Telefoonnummer  

   

 ---  

 Inkomen  

 Totaalbedrag netto inkomen per maand  

       
 Van uzelf   €    

       
 Van uw partner   €    

       
 Van uw kinderen tot 18 

jaar 
  €    

       

    

 

 Vermogen  

   Hierbij verklaar ik dat mijn/ ons vermogen niet hoger is dan € 15.210,-   

  Uw vermogen bestaat uit spaargeld, vermogen in uw woning (ook een woning in het 

buitenland) min eventuele schulden.  

 

 

 Ondertekening  

 Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld  
      

 Datum 

 

 

Handtekeningen 

      

 

  

 Aanvrager:   Partner: 

 

  

 Kinderen van 12 tot en met 17 jaar  

   Kind Kind  
     

 
 Naam      

 

 

 

 

 

 

 

    
Geboortedatum    

    
Burgerservicenummer 

(BSN 

   

 

 

Keuze 

 

 kledingpas 

 2 kledingpakketten 

 

 

 

 

 kledingpas 

 2 kledingpakketten 

 

    
    


