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AANVRAAGFORMULIER FONDS HVA STUDENTEN 
Aanvraagformulier ondertekend mailen naar:  
E-mail: mail@imdesto.nl 
 
Wij verzoeken je het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen.   
 
GEGEVENS BETREFFENDE PERSOON 

Naam:…………………………………………………………………………………………………….……M/V 

Geboortedatum:.…………………………………………………………………………………………………. 

Burgerlijke staat………………………………………………………………………………………………….. 

Adres & postcode:….……………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ….……………………………………………………………………………………………. 

Bankrekeningnummer inclusief IBAN code……………………………………………………………. 

 

Studie/werk 

Opleiding…………………………………………………………………………………………………………… 

Studentennummer:……………………………………………………………………………………………….. 

Inschrijving HVA ……………………………………………………………………………………………… 

Werk (bijbaan ja/nee):…………………………………………………………………………………………….. 

 

Woonsituatie 
Thuiswonend/uitwonend: ………………………………………………………………………………………… 

Samenstelling huishouden (andere gezinsleden): 

Naam Voornaam Rol in huishouden M/V Geboortedatum 
     

     

     

 

 

Naam studentendecaan: ..……………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………...  

E-mail: .……………………………........................................................................................................... 

 

REDEN VAN AANVRAAG  
  
Wat is de reden van de aanvraag? 

………………………………………………………..................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Welk bedrag is nodig?   

………………………………………………………....................................................................................... 

 

Heb je ook andere fondsen benaderd? Zo ja welke en voor hoeveel? 
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OPGAVE INKOMSTEN EN UITGAVEN 
Wij verzoeken je de onderstaande informatie zo volledig mogelijk in te vullen. 
 

(gezins)inkomen   Netto per maand  Uitgaven    Per maand 

Studiefinanciering   € ………………. Huur     € ………….. 

-basisbeurs    €.……..  Energie + water    € ………….. 

-aanvullende beurs   €………  Premie zorgverzekering  € ………….. 

Eigen inkomsten uit arbeid  € ………………. Overige verzekeringen  € ………….. 

Zorgtoeslag   € ……………….  Telefoon / vervoer   € .…………. 

Huurtoeslag    € ……………….  Belastingen    € ………...... 

 

Andere inkomsten huishouden    Overige uitgaven 

Salaris    € ……………….  Eigen bijdrage kinderopvang € ………….. 

Uitkering     € ……………….  Afbetaling schuld   € ………….. 

Kinderbijslag   € ………………. Extra kosten van 

       ziekte / handicap   € …………..  

Kindgebonden budget en € ……………….       

/ of TOG      TOTAAL   € ………….

  

       Overig  

       Spaargeld / vermogen   € …………..  

       Hoogte totale schulden 

       op datum aanvraag (niet DUO) € ………….. 

  

TOTAAL   € ………………… TOTAAL   €………….. 

 

Amsterdam, d.d……………………………………… 
 
Naar waarheid ingevuld:         

 
 
Handtekening                         
student        
 
Let op: 
− Alleen ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. 
− Graag bijsluiten (indien mogelijk):  

o Kopie legitimatiebewijs van student 
o Bewijs van inschrijving HvA 
o Motivatie van de student  
o toelichting studentendecaan met uitleg over de situatie 
o Recente bankafschriften met saldo, niet ouder dan twee maanden 
o Eerdere aanvraag bij DUO en /of Profileringsfonds HvA 

− Aan het invullen van dit aanvraagformulier kan geen enkel recht worden ontleend. 
 


