Aanvraag

Haarlemse StudieLening
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
•	U kunt de Haarlemse studielening alleen krijgen als u een
HaarlemPas hebt en als u minimaal 18 jaar oud bent. Uw
opleidingsniveau is niet hoger dan MBO-4. U hebt geen
belemmerende schulden. Hebt u schulden, waardoor u de
StudieLening niet kunt terugbetalen? Dan noemen we dat
belemmerende schulden. Hebt u een schuldenregeling of krijgt
u schuldbegeleiding van de afdeling Schulddienstverlening?
Overleg dan eerst met het team Schulddienstverlening. U vraagt
de StudieLening aan voordat u start met de opleiding.
• Stuur de offerte mee van de kosten van de opleiding die u wil gaan
volgen.
• Stuur een bewijs van toelating mee.
•	De opleiding moet erkend zijn. Dit wordt door de overheid of bedrijfstak bepaald. U kunt bij de opleiding vragen of deze erkend is.
•	Hebt u geen HaarlemPas? Vraag de HaarlemPas dan eerst aan.
•	De StudieLening moet u terugbetalen. U betaalt geen rente over
de lening.
•	De StudieLening is geen vervanging van de gewone
studiefinanciering. Hebt u recht op studiefinanciering (WSF of
WTOS)? Dan kunt u geen Haarlemse studielening krijgen.
• Haalt u uw diploma? Dan hoeft u 10% van deze lening niet terug
te betalen.
Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/haarlemse-studielening.
1 Persoonlijke gegevens
			
Uw gegevens			

Gegevens partner

Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
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Adres
Postcode
Woonplaats
Burgerservicenummer
Soort identiteitsbewijs
n Paspoort			
			
n  Identiteitskaart (ID-kaart)
			
n Verblijfsvergunning		
		

n Paspoort
n  Identiteitskaart (ID-kaart)
n Verblijfsvergunning

Altijd een kopie meesturen van voor- en achterkant.

2 HaarlemPas
Hebt u een geldige HaarlemPas?		 n Ja. Ga verder met vraag 3

n N
 ee. U kunt geen StudieLening
aanvragen. Vraag eerst een
HaarlemPas aan.

3 Opleiding
Welke opleiding gaat u volgen?
Naam van de instantie waar u
de opleiding gaat volgen:
Wat wilt u bereiken met
deze opleiding?

Wat is het opleidingsniveau
van de opleiding?
Wat is de ingangsdatum van de opleiding?
Hoe lang duurt de opleiding?
Wordt de studie afgesloten met
een diploma?		 n Nee

n J a

Is de opleiding erkend? 		 n Nee

n J a, door

Op welk niveau hebt u een diploma?		 n MBO-4

n MBO-3

n MBO-2

n MBO-1

			 Anders, nl.:
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4 Werkgever
Werkt u momenteel in loondienst?

n Nee

Zo ja, betaalt uw werkgever mee
aan uw opleiding? 		 n Ja, voor
			

n J a
€

maar niet voor alle kosten, omdat:

			
n N
 ee. Toelichting:

Naam werkgever
Adres werkgever
Telefoonnummer werkgever
5 Kosten opleiding
Geef aan wat de totale kosten
van de volledige studie zijn		 Lesgeld

€

			Materiaal

€

6 De lening
De lening is nooit hoger dan de totale kosten van de opleiding.
Welk bedrag wilt u lenen?
Minimaal € 150, maximaal € 3.000

€
n Ik verklaar de lening af te kunnen lossen met 1/36 deel van de
lening (met een minimum van € 20,–) per maand, met ingang van
3 maanden na het ontvangen van de lening, of op verzoek bij het
niet kunnen aflossen van de lening tijdens de studie, direct na het
afronden van de studie.

7 Schulden
Hebt u schulden? 		 n Nee
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n J a,
€
Zo ja, stuur bewijsstukken mee, zie vraag 8
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8 Meesturen
Identiteitsbewijs


Kopie
voor- en achterkant van identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
(géén rijbewijs) van mij en mijn (eventuele) partner
n Ja
n N
 ee

Bewijs van toelating tot de opleiding

n Ja

n N
 ee

Informatie over de opleiding zoals
hoe lang deze duurt en
een specificatie van de kosten

n Ja

n N
 ee

Schulden		Alleen bij Ja op vraag 7: Laatste rekeningen/herinneringen waarop
het bedrag staat dat u nog moet betalen, bijvoorbeeld brieven van
organisaties waar u een schuld hebt.
n Ja
n N
 ee
9 Verklaring
			
n  Ik heb geen recht op Studiefinanciering (WSF of WTOS) van DUO
(Dienst Uitvoering Onderwijs).
			
n Ik verklaar dat ik geen belemmerende schulden heb. Gemeente
Haarlem mag dit onderzoeken.
			
n  Als ik voortijdig stop met de opleiding zal ik dit direct melden bij
team Minima (afdeling SMSR) van gemeente Haarlem.
		

 ij het behalen en overleggen van (een kopie) van het diploma wordt
B
10% van de oorspronkelijke lening kwijtgescholden.

10 Ondertekening
Ik verklaar dat ik alle informatie eerlijk heb ingevuld. Ik heb niets
opgeschreven wat niet klopt waardoor ik deze vergoeding niet zou
mogen krijgen.
Ik ben ervan op de hoogte dat gemeente Haarlem mijn persoonsge
gevens bewaart. Voor de Participatiewet, de HaarlemPas en andere
minimaregelingen.
Op grond van de wet moet de gemeente gegevens controleren. Voor
deze aanvraag doet de gemeente een onderzoek.
Als ik verkeerde informatie heb gegeven en het geld al heb ontvangen,
moet ik dit geld terugbetalen.
Uw handtekening

Handtekening partner

Plaats
Datum
Handtekening(en)
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Dit ingevulde en ondertekende formulier graag samen met de
gevraagde kopieën opsturen naar:
Gemeente Haarlem
Afdeling SMSR / team minima
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem
Een postzegel is niet nodig
Of afgeven in de Publiekshal: Zijlvest 39, 1e etage bij balie 31 of in de
brievenbus bij balie 33
De gemeente moet binnen acht weken een beslissing nemen over
uw aanvraag. Of zeggen wanneer ze wel een besluit nemen. Lukt
dit niet binnen acht weken, hoort u niets en beslist de gemeente
te laat? Dan kunt u een brief schrijven waarin u de gemeente
herinnert dat ze te laat is. U stelt de gemeente dan ‘in gebreke’.
Dat moet u schriftelijk doen. Voor meer informatie bel 14 023.
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