REKENMODULE TOEKENNING DIERENVOEDSELPAKKET
REKENMODULE / TOEKENNINGSNORMEN 2020

ALGEMEEN
Met behulp van onderstaande rekenmodule kunt u eenvoudig berekenen of u, volgens de gestelde normen in
aanmerking komt voor een dierenvoedselpakket via de Dierenvoedselbank Limburg.
Wij verstaan onder leefgeld: het standaard leefgeld + eventueel regelmatig (wekelijks/maandelijks) terugkerende
betalingen (o.a. extra geld voor verzorging & kleding) aan u.
-

Bent u reeds klant bij een reguliere voedselbank? Dan is uw leefgeld reeds gecontroleerd en hoeft u deze
berekening niet te doen. U kunt zondermeer een aanvraag voor een dierenvoedselpakket indienen.

-

Staat u onder bewindvoering? Vraag dan aan uw bewindvoerder, of casemanager, om deze berekening uit te
voeren. Voldoet u aan onderstaande norm? Vraag dan uw bewindvoerder om een aanvraag in te dienen voor
een dierenvoedselpakket.

-

Hebt u gewoon te weinig geld om, na betaling van uw vaste lasten (en eventuele schulden), van te leven?
Vraag dan een inkomenstoetsing bij ons aan om uw leefgeld te bepalen of stuur ons (samen met uw
aanvraag) kopieën van bankafschriften van de laatste 2 maanden.

Twijfelt u alsnog over uw leefgeld of heeft u andere vragen hieromtrent? Bel dan (ma t/m vr tussen 10.00 en 19.00
uur) naar 06-26551800 of stuur een e-mail naar klantcontact@dvblimburg.nl.

NORMBEPALINGEN 2020
VOEDSELBANK NORM PER MAAND:
- Basisbedrag per huishouden € 135,00 + per persoon € 95,00
DIERENVOEDSELBANK NORM PER MAAND:
- Voedselbank norm + verhoging per hond en/of kat (overige dieren op aanvraag)
Kleine hond € 4,50 per dier per maand
Middelgrote hond € 9,00 per dier per maand
Grote hond € 13.50 per dier per maand
Kat € 2,50 per dier per maand

REKENMODULE

KOMT U IN AANMERKING VOOR EEN DIERENVOEDSELPAKKET?
(A) Basisbedrag voedselbank

€

135,00

(B) Aantal personen in het huishouden: _____ x € 95,00 =

€ _______

Totaal voedselbank norm (A) + (B) =
(C)
Aantal kleine honden:

_____ x € 4,50 =

€ _______

Aantal middelgrote honden:

_____ x € 9,00 =

€ _______

Aantal grote honden

_____ x € 13,50 =

€ _______

Aantal katten

_____ x € 2,50 =

€ _______

Totale normverhoging i.v.m. (C) =

€ ________

€ ________
-----------------

Totaal A + B + C =

€ ________

Hebt u meer leefgeld (op maandbasis) dan de uitkomst van A+B+C dan heeft u helaas geen recht op een
dierenvoedselpakket. Dit geldt overigens ook indien u meer dan 4 honden en/of katten samen heeft.

STICHTING DIERENVOEDSELBANK LIMBURG
W: WWW.LIMBURG.NL E: INFO@DVBLIMBURG.NL FACEBOOK: @DVBLIMBURG
KvK: 66593301
RSIN: 856622989
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