WAT MOET U MEENEMEN/OPSTUREN?
Plak in het kader hieronder pas- of schoolfoto’s (zwart-wit of kleur) van alle gezinsleden vanaf 4 jaar
voor wie u een HeusdenPas aanvraagt. Schrijf achterop de foto en eronder duidelijk de naam en
geboortedatum. U kunt het aanvraagformulier inleveren bij de balie in het gemeentehuis.
Neem uw legitimatiebewijs mee. U kunt het formulier ook opsturen naar antwoordnummer 1017,
5250 ZX Vlijmen (postzegel is niet nodig). Stuur dan een kopie van uw legitimatiebewijs mee.
Voldoet u aan de voorwaarden dan krijgt u de HeusdenPas(sen) thuisgestuurd.

HOE VRAAGT U DE HEUSDENPAS AAN?

Vragen?

Bent u ouder dan 18 jaar, inwoner van de gemeente Heusden en voldoet u aan de
inkomens- en vermogenseisen, dan kunt u voor uzelf, uw eventuele partner en
kinderen (tussen de 4 en 17 jaar) een eigen HeusdenPas aanvragen. Hiervoor vult
u het aanvraagformulier volledig in en ondertekent u (en uw eventuele partner)
deze. Lever het formulier samen met alle pasfoto’s in bij de balie in het
gemeentehuis. U kunt de aanvraag natuurlijk ook opsturen naar de gemeente
Heusden. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

Heeft u nog vragen over de HeusdenPas,
kijk dan op www.heusden.nl of neem
contact op met de gemeente via
onderstaande gegevens.

In 2012 volop korting
met de HeusdenPas

ONDERTEKENING

Ik ben me bewust van de spelregels rondom het gebruik van de HeusdenPas zoals hieronder vermeld.
Naam aanvrager:

Plaats, datum:

Een gratis pas voor inwoners van de
gemeente Heusden met een kleine beurs

Handtekening aanvrager

Handtekening(en) van alle meerderjarige gezinsleden (indien van toepassing)

BIJZONDERHEDEN
SPELREGELS

Met het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart u:
D
 at het formulier geheel naar waarheid is ingevuld en dat u niets heeft verzwegen;
D
 at u weet dat het onjuist of onvolledig beantwoorden van vragen strafbaar is en kan leiden tot
terugvordering van de HeusdenPas;
D
 at u weet dat de HeusdenPas een persoonlijke pas is en niet gebruikt mag worden door andere
personen (kinderen jonger dan 4 jaar maken gebruik van de pas van hun ouder(s));
D
 at u weet dat bij misbruik van de HeusdenPas de pas kan worden ingetrokken;
D
 at u ermee akkoord gaat dat de gemeente uw gegevens opslaat in haar administratie en u in de
toekomst kan informeren over andere regelingen waar u mogelijk recht op heeft;
D
 at u bij controle de noodzakelijke gegevens en bewijsstukken van uw inkomen, vermogen, gezinssamenstelling en BSN binnen de aangegeven termijn aan het college verstrekt;
D
 at u het college machtigt om gegevens omtrent inkomen en gezinssamenstelling op te vragen bij
de Belastingdienst, de Informatie Beheergroep, Sociale Verzekeringsbank en het GBA.
D
 at u binnen drie maanden na aanvraag gecontroleerd kunt worden op het rechtmatige gebruik van
de HeusdenPas.

Voor enkele groepen gelden andere regels, deze staan hieronder weergegeven:
Indien u op grond van de Wet Studiefinanciering een basisbeurs ontvangt of de
mogelijkheid heeft om bij de Dienst Uitvoering Onderwijs te lenen, heeft
u geen recht op de Regeling HeusdenPas, tenzij u minderjarige inwonende
kinderen heeft voor wie u kinderbijslag ontvangt;
Voor studerende kinderen kan geen HeusdenPas worden aangevraagd, hun
inkomen en vermogen wordt dan ook niet meegerekend.
Het inkomen van een gezinslid met een Wajong-uitkering wordt niet mee
gerekend, het vermogen wel.
Gezinsleden die een indicatie hebben voor minimaal tien uur zorg per week
(AWBZ) moeten zelf een aanvraag voor de HeusdenPas indienen.
Bij zelfstandigen wordt het belastbaar inkomen uit werk en woning gedeeld
door twaalf om het inkomen te berekenen, waarbij rekening gehouden wordt
met verrekenbaar verlies en inkomsten van gezinsleden.
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Volop korting met
de HeusdenPas

Naam
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
BSN		

Geboortedatum

Bank- of girorekeningnummer
b. Persoonsgegevens meerderjarige gezinsleden* (indien van toepassing)
*h
 ieronder vallen inwonende meerderjarige broers en zussen, (klein/stief) kinderen of
(schoon/groot) ouders en hun partners

Per HeusdenPas krijgt u
maximaal € 100,- terug op uw:
 ontributie voor sport- of culturele
C
verenigingen
Seizoensabonnement of meerbadenkaart
zwembad
Cursuskosten voor een muziekschool
Cursuskosten voor een educatief
centrum, een creativiteitscentrum,
een volksuniversiteit e.d.
Internetabonnement: maximaal € 25,per maand
Krant-, tijdschrift- of leesmapabonnement
Openbare Bibliotheek- of
speel-o-theekabonnement
Museumjaarkaart of cultureel
jongerenpaspoort
Jaarabonnement recreatiepark
Contributie ouderenvereniging

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ
De HeusdenPas geeft u korting op verschillende leuke
activiteiten en op tal van abonnementen. U vindt hier
alle voordelen op een rij.

Het kan zijn dat er gedurende het jaar veranderingen komen in het aantal
aanbieders en hun aanbod. We houden u hiervan op de hoogte via onze
website en Nu & Morgen in de Scherper.

a. Persoonsgegevens aanvrager
Adres

Met flinke korting zwemmen, een workshop volgen, een
voorstelling bezoeken en gebruik maken van de peuterspeelzaal. Of een groot gedeelte van uw abonnementsgeld
voor bijvoorbeeld internet, de voetbalvereniging, bibliotheek of muziekschool vergoed krijgen. Dat kan allemaal
met de HeusdenPas. Een gratis pas voor inwoners van de
gemeente Heusden met een kleine beurs. In deze folder
leest u of u in aanmerking komt voor een HeusdenPas, wat
u er precies mee kunt doen en hoe u hem aan kunt vragen.

Met de HeusdenPas krijgt u op vertoon van uw pas het
hele jaar door direct 50% korting op:
Een los kaartje voor zwembad Het Run (Drunen) en
Die Heygrave (Vlijmen)
Korte workshops/cursussen bij De Aleph (Drunen),
Het Stuurhuis (Nieuwkuijk), Creatief Centrum Heusden
(Heusden), De Ark (Haarsteeg) en Seniorweb (Waalwijk)
Wandel- en fietskaarten en stadswandelingen onder leiding
van een gids, Heusdens Buro voor Toerisme, Heusden
Theatervoorstellingen De Voorste Venne (Drunen) en
De Leest (Waalwijk)
Klussen (enkel voor ouderen en gehandicapten),
WML Klussendienst
Peuterspeelzalen van Mikz en Stichting Peuterspeelzalen
Heusden
Activiteiten tijdens de zomerschool van S.O.G.H.
Boodschappendienst van stichting Modus (100% korting)

AANVRAAGFORMULIER REGELING HEUSDENPAS

Korting op verschillende
leuke activiteiten en op tal
van abonnementen!

LET OP:
Om het bedrag terug te ontvangen moet u het
betalingsbewijs opsturen met het ingevulde
declaratie formulier. Dit formulier krijgt u bij
ontvangst van de HeusdenPas.
Na goedkeuring wordt het op uw rekening
overgemaakt. Alle declaraties worden op de
rekening gestort, die de aanvrager doorgeeft.

Geboortedatum

Naam		

Geboortedatum

Naam		

Geboortedatum

c. HeusdenPas(sen) voor kinderen (indien van toepassing).
U kunt alleen een HeusdenPas aanvragen voor kinderen (tussen de 4 en 17 jaar) voor wie u
(of uw gezinsleden) kinderbijslag ontvangt.

KOMT U IN
AANMERKING VOOR
DE HEUSDENPAS?
De HeusdenPas is bedoeld
voor inwoners van de gemeente Heusden (vanaf
4 jaar) die alleen of met
meerdere personen moeten
rondkomen van een inkomen
tot 110% van het bijstands
niveau. Om welke bedragen
het gaat, kunt u vinden op
het aanvraagformulier.
De bedragen gelden per
1 januari 2012 en worden
regelmatig aangepast. Bij uw
aanvraag worden de normen
die op dat moment gelden
toegepast. Om uw inkomen
eenvoudig uit te rekenen
kunt u gebruik maken van de
rekenhulpen. Deze vindt u
op www.heusden.nl en in de
gemeentehuizen.

Naam		

Naam & geb. datum

Jeugdsportfonds

€ 100,-

Naam & geb. datum

Jeugdsportfonds

€ 100,-

Naam & geb. datum

Jeugdsportfonds

€ 100,-

Inkomen en vermogen
In onderstaande tabel kunt u uw situatie aankruisen en kijken of u aan de inkomenseisen voldoet.
De normen zijn netto bedragen per maand exclusief vakantietoeslag. Bij uw aanvraag worden de
normen die op dat moment gelden toegepast. De documenten die u nu gebruikt voor het berekenen
van uw inkomen en vermogen, worden bij controle door de gemeente opgevraagd, bewaar ze dus goed.

JEUGDSPORTFONDS
Kinderen van 4 t/m 17 jaar kunnen gebruik maken
van het Jeugdsportfonds. Ze kunnen dan jaarlijks
tot € 225,- aan sport (contributie en kleding) besteden. Voor het Jeugdsportfonds gelden dezelfde
inkomenseisen als voor de HeusdenPas. Onder
andere voor combinatiefunctionarissen van de
Schroef en (school) voor maatschappelijk werkers
van Juvans en jongerenopbouwwerk van de Twern
Heusden kunnen kinderen hiervoor aanmelden.
Let op, neemt een kind deel aan het Jeugdsport
fonds dan vervalt voor het kind de mogelijkheid
€ 100,- terug te krijgen op bijvoorbeeld contributies, cursuskosten of abonnementen binnen de
HeusdenPas. U kunt op het aanvraagformulier
kiezen of uw kinderen gebruik willen maken van
het Jeugdsportfonds of van de € 100,-.

Ik ben

Inkomensgrens

Vermogensgrens

18,19 of 20 jaar

€ 241,90

€ 5.685,00

tussen de 21 en 65 jaar

€ 980,03

€ 5.685,00

€ 1.075,23

€ 5.685,00

Alleenstaand

65 jaar of ouder

Alleenstaande ouder		
18,19 of 20 jaar
tussen de 21 en 65 jaar
65 jaar of ouder

€ 521,92

€ 11.370,00

€ 1.260,04

€ 11.370,00

€ 1.353,11

€ 11.370,00

Gehuwd of samenwonend met minimaal 1 meerderjarig gezinslid		
Allen zijn 18, 19 of 20 jaar, zonder minderjarige kinderen

€ 483,81

€ 11.370,00

Allen zijn 18, 19 of 20 jaar, met minderjarige kinderen

€ 763,82

€ 11.370,00

Eén is 18, 19 of 20 jaar, zonder minderjarige kinderen

€ 941,93

€ 11.370,00

18, 19 of 20 jaar, zonder minderjarige kinderen

€ 1.183,84

€ 11.370,00

Eén is 18,19 of 20 jaar, met minderjarige kinderen

€ 1.221,95

€ 11.370,00

Allen zijn tussen de 21 en 65 jaar

€ 1.400,06

€ 11.370,00

Eén is 65 jaar of ouder

€ 1.479,98

€ 11.370,00

Eén is 21 jaar of ouder, minimaal 2 anderen zijn

