
DIERENVOEDSELBANK LIMBURG 

W: WWW.LIMBURG.NL   E: INFO@DVBLIMBURG.NL  FACEBOOK: @DVBLIMBURG 
KvK: 66593301     RSIN: 856622989     Bank: NL88RABO0314058184 

EERSTE AANVRAAG DIERENVOEDSELPAKKET 

Middels dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een dierenvoedselpakket bij de Dierenvoedselbank Limburg. 

1. Uw persoonsgegevens:

Voornaam + Achternaam: 

Geboortedatum: BSN nummer: 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Telefoonnummer*: 

E-mailadres*:

2. Gezinssamenstelling:

Aantal volwassenen: Aantal kinderen: Aantal huisdieren: 

Omschrijving huisdieren (ook diersoort aangeven. Bijvoorbeeld: 1 hond (+ ras) + 2 katten etc. 

3. Uw financiële situatie (zet een X bij hetgeen van toepassing is):

3A. U bent klant van een voedselbank. Ga verder met vraag 4. 

3B. U bent geen klant van een voedselbank maar staat wel onder bewindvoering. Ga verder met vraag 5. 

3C. U bent geen klant van een voedselbank en staat niet onder bewindvoering. Ga verder met vraag 6. 

4. U bent klant van een voedselbank:

4A. Maak een kopie van uw voedselbankpasje + kopie ID kaart. Ga dan verder naar vraag 7. 

5. U bent geen klant van een voedselbank maar staat wel onder bewindvoering:

5A. De naam van uw bewindvoerderkantoor: 

5B. De naam van uw case manager: 

5C. Maak een kopie van uw budgetplan en leefgeldverklaring van uw bewindvoerder + kopie ID kaart. Ga dan verder naar vraag 7. 

6. U bent geen klant van een voedselbank en staat niet onder bewindvoering:

6A. Heeft u budgetbeheer of een andere vorm van ondersteuning? Vul dan hier onder de contactgegevens (naam+ telefoonnummer) 
van deze ondersteunende organisatie in: 

6B. Maak een kopie van uw bankschriften van de afgelopen 3 maanden + kopie ID kaart. Ga dan verder naar vraag 7. 

7. Akkoordverklaring:

7A. Middels het invullen van onderstaande gegevens gaat u akkoord met deze registratie en ons reglement & beleid. 

7B. Datum: dag/maand/jaar: Handtekening*: 

8. Verzendinformatie:

8A. Heeft u bovenstaande vragen ingevuld en kopieën gemaakt van de gevraagde bewijzen (zie 4A, 5C of 6B)? Stuur dit dan samen 
Per e-mail naar:                          aanvraag@dvblimburg.nl 
Per post naar:                             DVB Limburg – Het Ambacht 78 – 6446DP Brunssum 

*Gelieve hier geen telefoonnummer, e-mailadres en/of handtekening van een bewindvoerder, budgetbeheerder of andere hulpverlenende organisatie
vermelden.

HIER A.U.B. NIETS INVULLEN: DHB: W: T: START UG: 
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