
1. Uw gegevens

Voorletters en achternaam:

Geslacht:  man / vrouw     Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Vast telefoonnummer:     Mobiel telefoonnummer:

E-mailadres: 

2. Gegevens van uw partner

Voorletters en achternaam:

Geslacht:  man / vrouw     Geboortedatum:

3a. Gegevens van uw kind(eren)

Heeft u inwonende kinderen jonger dan 18 jaar? Vul dan hieronder de gegevens van uw kind(eren) in.

Voorletters en achternaam     Geslacht     Geboortedatum

       m / v 

       m / v 

       m / v 

       m / v 

       m / v 

       m / v 

3b.
Woont u in de gemeente Utrecht, De Bilt, IJsselstein 

of Stichtse Vecht* en heeft u één of meerdere kinderen 

geboren na 01-07-2008 die in de eerste klas van het 

voortgezet onderwijs zitten?

*Met uitzondering van de gemeente Houten. Hier is het 
tegoed voor elk kind van 0 t/m 17 jaar hetzelfde.

4. Woonsituatie

Woont u of een gezinslid in een 

gezinsvervangend tehuis?

Woont u of een gezinslid in een zorginstelling? 
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 Ja Nee

Indien ja, stuur een kopie van uw indicatie van het CIZ, waaruit blijkt  
dat u een indicatie heeft voor langdurige zorg met verblijf.

 Ja Nee

Indien ja, stuur bewijsstuk plaatsing gezinsvervangend tehuis mee.

 Ja Nee

Indien ja, stuur een kopie mee van het bewijs van inschrijving  
van de school.

Uw aanvraag sneller doen? 
Vraag de U-pas dan online aan via u-pas.nl/aanvragen

(Verlengings)aanvraagformulier U-pas



5a. Inkomsten

Vul hieronder uw inkomsten in. Onder inkomen valt salaris, uitkering, AOW en aanvullend pensioen, 

inkomsten uit eigen bedrijf en partneralimentatie. Het gaat om inkomsten van u en uw eventuele partner. 

Neem de gegevens over van het fiscale loon op uw jaaropgave.

Inkomsten Aanvrager      Partner 

Salaris €       €

Uitkering €      €

Pensioen €       €

Partneralimentatie €       €

Stuur een bewijs van uw inkomen mee. Als bewijs van uw inkomen geldt:

•  Een kopie van de jaaropgave(n) van uw salaris, jaaropgave(n) van uw uitkering (WW, ZW, WIA, WAO, WGA, Wajong), jaaropgave(n) 

van uw AOW-uitkering of pensioen (AOW én aanvullend pensioen)

•  Als u als zelfstandige werkzaam bent: de meest recente/definitieve belastingaanslag en een ingevulde belastingaangifte of 

jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar.

• Als u partneralimentatie ontvangt: kopieën van bankafschriften met de ontvangen alimentatie van de laatste drie maanden

•  Lag uw inkomen vorig jaar boven de grens, maar heeft u sinds kort lagere (variabele) inkomsten? Stuur dan de laatste 3 

inkomensbewijzen/ loonstroken mee.

5b.

Is de Wet schuldsanering natuurlijke personen

(WSNP) op u van toepassing, of bent u toegelaten 

tot een minnelijke schuldregeling?

6. Verklaring en ondertekening

U verklaart dat u dit formulier heeft gelezen, en volledig en naar waarheid heeft ingevuld. U begrijpt dat het verstrekken van 

onjuiste informatie kan leiden tot het stopzetten van de U-pas en het terugvorderen van uitgegeven U-pastegoed. U geeft Bureau 

U-pas toestemming om uw gegevens te controleren, op te slaan en te gebruiken. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg 

voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens 

gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Plaats:   Datum:

Handtekening aanvrager:   Handtekening partner:

       

  Ik geef het U-pasbureau toestemming om mijn gegevens te verstrekken aan mijn zorgverzekeraar om in aanmerking te komen 
voor de U-polis. Dit is de collectieve zorgverzekering van Zorg en Zekerheid. U krijgt korting op de premie en uitgebreide 
vergoedingen.

 Ik geef het U-pasbureau toestemming om mijn gegevens te verstrekken aan mijn wooncorporatie.  

 Wanneer u een geldige U-pas heeft kunt u in aanmerking komen voor huurverlaging.

7. Controleren & opsturen
Controleer deze aanvraag goed, let op dat u de benodigde documenten ook hebt bijgevoegd! Zodra compleet, stuur de aanvraag 

voldoende gefrankeerd naar: U-pasbureau, Postbus 64, 3620 AB Breukelen UT

 Ja Nee

Indien ja, stuur een bewijsstuk WSNP of bewijsstuk minnelijke 
schuldregeling mee. 
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