
*) Aanvinken wat van toepassing is 

Verzoek tot kwijtschelding ouderbijdragen 

Naam leerling:  ______________________________________________________________________________ 

Klas: ______________                                     Leerlingnummer: ________________ 

Gegevens aanvrager (ouder/verzorger) 

Naam:    ________________________________________________________ 

Adres:    ________________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats:  ________________________________________________________ 

 
Voorwaarden kwijtschelding Helen Parkhurst Daltonschool 

Ouders/verzorgers met een laag inkomen tot 115% van bijstandsniveau kunnen een verzoek tot kwijtschelding van 

ouderbijdragen indienen. Dit verzoek dient uiterlijk vóór 1 september bij de school te worden ingediend. U kunt dit 

verzoek ook mailen naar René Veldkamp, conrector. r.veldkamp@helenparkhurst.asg.nl  

Er wordt geen kwijtschelding verleend voor bijdrage kamp of de verplichte bijdrage voor deelname Technasiumklas, 

Bètaklas of ITTL mavo bovenbouw.  

__________________________________________________________________________________ 
Gegevens thuissituatie: 
 

Burgerlijke staat:   gehuwd / ongehuwd / samenwonend 

Eenoudergezin   ja / nee 

Aantal kinderen in het gezin: _______ 
 

Reden voor kwijtscheldingsverzoek: 

 

U ontvangt een uitkering uit hoofde 

van Wet Werk en Bijstand *) 

 

 

U en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner vallen  

onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen *) 
 

 

U neemt deel aan een vrijwillige schuldsanering *) 
 

 

 

Uw gezin leeft van een laag 

inkomen (maximaal 

115% van bijstandsniveau) *) 
 

 

Toelichting bij uw verzoek 
Zijn er nog specifieke zaken, welke bij de beoordeling van uw verzoek een rol (kunnen) spelen. Geeft u deze dan aan 
op de achterzijde van dit formulier. 
 
U verklaart hierbij dat de overlegde bewijsstukken en aanvullende informatie een volledig en juist beeld geven van de 
inkomenssituatie van uw gezin. U heeft geen bezwaar dat wij uw aanvraag toetsen c.q. indien nodig navraag doen bij 
een begeleidende instantie. 
 
Voor akkoord:  
 
Plaats en datum:`      Handtekening aanvrager 

 
___________________________________   _______________________________ 

U voegt een kopie van een recent inkomens-

overzicht van de uitkerende instantie toe. 

Deze mag maximaal 3 maanden oud zijn. 

U overlegt bewijsstukken hiervan. 

U overlegt bewijsstukken hiervan. Uit die bewijsstukken 

dient te blijken welk bedrag als netto gezinsinkomen per 

maand beschikbaar is 

U overlegt recente gegevens over uw inkomenssituatie en indien van 

toepassing die van uw echtgeno(o)te/partner. Als bewijsstuk worden 

kopie loonstroken/uitkeringsspecificaties overlegd. Deze mogen maximaal 

3 maanden oud zijn. U doet tevens opgave van inkomsten uit alimentatie, 

indien dit van toepassing mocht zijn. 
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