
 

   

Aanvraagformulier voor een gratis AlkmaarPas  

 
Stuur dit formulier ingevuld naar: AlkmaarPas, Postbus 64, 3620 AB  Breukelen 
Liever digitaal de pas aanvragen? Dat kan op AlkmaarPas (zaffier.nl) of www.alkmaarpas.nl. 

 

1. Mijn persoonlijke gegevens 

 

Voorletters:   ____________________________________________________ 

 

Achternaam:  ____________________________________________________ 

 

Geslacht:   vrouw /  man /  anders 

 

Geboortedatum: ____________________________________________________ 

 

E-mailadres:  ______________________Telefoon:______________(optioneel) 

 

2. Heeft u een partner?  Nee → ga verder naar vraag 3 /  Ja, de gegevens van mijn partner: 

 

Voorletters:   ____________________________________________________ 

 

Achternaam:  ____________________________________________________ 

 

Geslacht:   vrouw /  man /  anders 

 

Geboortedatum: ____________________________________________________ 

 

E-mailadres:  ______________________Telefoon:______________(optioneel) 

 

3. Adresgegevens 

 

Straat en huisnummer: ____________________________________________________ 

 

Postcode en plaats: ____________________________________________________ 

 

4. Is één van onderstaande situaties op u van toepassing? 

• Ik ontvang een bijstandsuitkering van Zaffier (voorheen Halte Werk) 

• Ik ontvang een IOAW-uitkering van Zaffier (voorheen Halte Werk) 

• Ik ben toegelaten tot wettelijke of minnelijke schuldhulpverlening van de gemeente 

 Nee → ga verder naar vraag 5 

 Ja → ga verder naar vraag 7  

 

5. Mijn/ons netto maandinkomen zonder vakantiegeld is: 

 lager dan 120% van de bijstandsnorm 

 ligt tussen 120% en 150% van de bijstandsnorm 

 hoger dan 150% van de bijstandsnorm → u heeft géén recht op een gratis AlkmaarPas  

 

Op www.zaffier.nl/geldzaken/bijstandsnorm ziet u wat de bijstandsnorm is.  

Met inkomen bedoelen wij alle soorten inkomens, zoals salaris, uitkeringen, pensioen, alimentatie, etc. 

 

6. Mijn/ons vermogen is: 

Alleenstaande:         lager /  hoger dan € 7.605  

Alleenstaande ouders, gehuwden en samenwonenden:    lager /  hoger dan € 15.210 

https://www.zaffier.nl/geldzaken/alkmaarpas


 

   

 

Heeft u ‘hoger’ aangekruist? → u heeft géén recht op een gratis AlkmaarPas.  

Met vermogen bedoelen wij alle soorten vermogens, behalve het vermogen in uw eigen woning. 

 

7. Heeft u kinderen onder de 18 jaar en wonen zij bij u?  

 Nee → ga verder naar vraag 8 

 Ja, de gegevens van mijn kinderen: 

 

Voorletters en achternaam Geslacht Geboortedatum 

  jongen  meisje  anders  

  jongen  meisje  anders  

  jongen  meisje  anders  

  jongen  meisje  anders  

  jongen  meisje  anders  

  

8. Verklaring en toestemming 

 Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en verleen medewerking bij een 

mogelijke controle naar de juistheid van deze verklaring.  

 Ik verklaar dat ik bekend ben met de algemene voorwaarden (zie www.alkmaarpas.nl en 

www.zaffier.nl) en dat ik hiermee akkoord ga. 

 

Let op: zonder bovenstaande verklaringen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

 

Vragen over uw inkomen en de bijstandsnorm? 

Organisatie:   Zaffier 

Telefoon:  088 40 46 000, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 

Website:   www.zaffier.nl 

 

Zaffier ondersteunt inwoners in de regio Alkmaar bij werk, geldzorgen en inburgering.  

 

Vragen over de AlkmaarPas? 

Organisatie:  Alkmaar Marketing 

Telefoon:  072 511 22 54, maandag tot en met vrijdag van 9.00 en 12.00 uur 

Website:  www.alkmaarpas.nl  

 

Alkmaar Marketing verzorgt de organisatie van de AlkmaarPas, zoals het versturen en functioneren 

van de pas en het aanbod. 

 

Tegoed op de AlkmaarPas 

Heeft u recht op een gratis pas, dan krijgt u tegoed(en) op uw pas. Het tegoed kunt u op verschillende 

manieren gebruiken. Meer informatie vindt u op www.alkmaarpas.nl.  

 

AlkmaarPas kopen 

U kunt de pas kopen als u geen recht heeft op een gratis pas vanwege een te hoog inkomen of 

vermogen. Met een gekochte pas kunt u gebruik maken van kortingen en leuke acties. Meer 

informatie vindt u op www.alkmaarpas.nl.   


