Aanvraag tegemoetkoming leermiddelen
In te vullen door ouder/wettelijk vertegenwoordiger
• Naam aanvrager:
• Adres:
• Postcode:

Woonplaats:

• Telefoonnummer:

E-mailadres:

• Voor- en achternaam kind:
• Studentennummer:

Geboortedatum kind:….../……/…………

• Op welk college is uw kind ingeschreven:
• Welke opleiding

Niveau:

• Heeft u het aanvraagformulier doorgestuurd naar de Stichting Leergeld
De Stichting zal de inkomenstoets uitvoeren.

ja

nee

http://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag

Leermiddelen zijn middelen waarover de student moet beschikken voor het volgen van het onderwijs en het
afleggen van het examen. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, licenties, laptop, werkkleding, horeca- en
kappersbenodigdheden.
De regeling is niet van toepassing op lesgeld, reis- en/of excursiekosten (uitzondering toerisme), borg- en
huurkosten etc.
Het gaat om leermiddelen die verplicht zijn gesteld vanuit de opleiding en/of die reeds aangeschaft zijn. (zie
bijlage pagina 2)
• IBANnummer i.v.m. uitbetaling:
• Ten name van:
• Voor akkoord aanvrager

Als de aanvraag niet volledig is, wordt u verzocht de ontbrekende stukken binnen 4 weken in te leveren.
Wordt bij de aanvraag fraude gepleegd dan vervalt het recht op de tegemoetkoming.
Bij voorkeur als bijlage e-mailen naar uw contactpersoon van het college óf afdrukken én opsturen naar het college
waar uw kind is ingeschreven.

en toelichting op de aanvraag:
• Tegemoetkoming in welke leermiddelen vraagt u aan?
• Wat zijn de kosten ?
• Welke kosten zijn reeds gemaakt?
• Welke leermiddelen heeft de student nog nodig ?

Ik heb de verplichte leermiddelen al aangeschaft. Aankruisen wat van toepassing) ( zie informatiebrief punt 1a)

Reeds
aangeschaft*

Leermiddel

Leverancier

Prijs

□
□
□
□
□

Ik heb de verplichte leermiddelen nog niet aangeschaft en wil gebruik maken van de bruikleenconstructie (zie
informatiebrief punt 1b)

Leermiddel

Leverancier

Prijs

*Kopie van de aankoopbonnen + betaalbewijs ( kopie bankafschrift en/of kopie kassabon ) moeten verplicht
ingediend worden.
• Voor akkoord van contactpersoon college

_____________________________________

Bij voorkeur als bijlage e-mailen naar uw contactpersoon van het college óf
afdrukken én opsturen naar het college waar uw kind is ingeschreven.
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