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Melding vakantie/verblijf buiten Almere

Gemeente Almere

Met dit formulier kunt u doorgeven dat u met vakantie gaat. Of dat u om een andere reden een tijdje
buiten Almere verblijft. U moet dit minimaal vijf werkdagen van tevoren doorgeven aan Sociale
Zaken. Doet u dit niet, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw uitkering.



= aangeven wat van toepassing is.

Postbus 200
1300 AE Almere
Telefoon 14 036
almere.nl/werken/uitkering
almere.nl/contactformulier

1. Uw persoonsgegevens
Invullen door medewerker

Achternaam + voorletters

Klantnummer
Geboortedatum

Telefoonnummer		

Burgerservicenummer
Datum afgifte

Straat + huisnummer 				

Woonplaats
Code medewerker

E-mailadres (alleen invullen als u per e-mail bereikbaar bent en ook alle brieven en beschikkingen per e-mail wilt ontvangen)
Datum ontvangst

2. Persoonsgegevens partner

Code medewerker

Achternaam + voorletters van uw partner				

Geboortedatum

3. Wanneer gaat u met vakantie/verblijft u buiten Almere?
datum vertrek:

datum terugkomst:

De eerste werkdag na terugkomst moet u zich melden tussen 8.30 en 17.00 uur bij de
balie Sociaal Domein.
4. Waar gaat u heen?

Ik ga naar het buitenland

Ik blijf in Nederland

5. Gaat uw partner mee?

Ja

Nee

Niet van toepassing

6. Gaan uw kinderen mee?

Ja

Nee

Niet van toepassing

7. Volgt u een re-integratietraject?
Ja. U moet het re-integratiebureau om toestemming vragen om met vakantie te gaan.
Nee
8. Volgt uw partner een re-integratietraject?
Ja. Uw partner moet het re-integratiebureau om toestemming vragen om met vakantie te gaan.
Nee
Niet van toepassing
Heeft u een inkomstenformulier ontvangen? Lever dit inkomstenformulier dan direct na
thuiskomst in.
Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het onjuist invullen van formulieren
strafbaar is. Het onjuist, onvolledig of niet invullen van dit formulier kan leiden tot het geheel of
gedeeltelijk weigeren van mijn uitkering. Het niet tijdig, niet of onjuist opgeven van gegevens kan
leiden tot een boete of strafvervolging. Ik weet dat mijn gegevens door de gemeente Almere
kunnen worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet
en dat de gegevens worden opgenomen in een administratie.

01-0003-0815

Datum

Handtekening klant

Handtekening partner

