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Stichting Kledingbank Enschede 
Kuipersdijk 375 
7541 WN  Enschede 

T: 06-48618001 (van 09:00 – 12:00) 
E: info@kledingbankenschede.nl 

I: www.kledingbankenschede.nl 
FB: Kledingbank Enschede 

VERWIJSFORMULIER 
MET EEN BLAUW SCHRIJVENDE PEN IN BLOKLETTERS INVULLEN 

Familienaam (achternaam) 
 

Dhr./Mevr.                                                                                              Voorletters:                     

 

Geboortedatum:           /           /                                                                 

Gegevens partner Dhr./Mevr.                                                                                              Voorletters:                    

 

Geboortedatum:           /           /                                                                 

Aantal thuiswonende kinderen 

(Tot en met 18 jaar) 

      geboortedata kinderen:  ………………………       .………………………..        .…………………….     

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

Adres                                                                         Postcode:  75                       te ENSCHEDE 

Telefoonnummer en e-mail 06 -                                                               E-mail: 
  

Naam instantie 
                                                                                                  Datum verwijzing:           /         / 20 

Contactpersoon 
                                                                      Functie:  

Adres  

                        Telefoonnummer 

 
                                                                      E-mail: 

Ik verklaar de inkomenstoets van de website van Kledingbank Enschede 
te hebben ingevuld en dat de cliënt aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

Handtekening 
Contactpersoon _____________________________(verplicht!)  

 
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CLIËNT: 
 

➢ Controleer of alle gegevens juist en volledig zijn ingevuld.  
➢ Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt van 

maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur. 
➢ Tijdens deze afspraak kunt u setjes kleding, schoeisel en 

textiel uitzoeken voor uzelf en vermelde gezinsleden. 
➢ Wij reserveren de tijd exclusief voor u, dus ingeval van 

verhindering tijdig contact met ons opnemen! 
➢ Bij niet verschijnen zonder bericht van verhindering (no-show) vervalt uw recht voor het lopende half jaar. 
➢ Neem grote tassen mee waarin u de kleding kunt meenemen. 

 
IN TE VULLEN DOOR CLIENT (gegevens van de kinderen) 

Naam 
Jongen 

Meisje 

Kleding 

maat 

Schoen 

maat 
Naam 

Jongen 

Meisje 

Kleding 

maat 

Schoen 

maat 

1:    4:    

2:    5:    

3:    6:    

Neemt u een kledingstuk mee dat uw kind nu past. 
 

Neem tijdens uw bezoek aan de Kledingbank dit 
formulier en een geldig legitimatiebewijs mee!  

 
Door het overhandigen van dit formulier verklaart u dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en stemt 

u ermee in dat Stichting Kledingbank Enschede  deze gegevens bewaard ten behoeve van haar eigen administratie 

Data en tijd 1e bezoek en 2e bezoek 

1e afspraak:                       tijd: 

2e afspraak:                       tijd:                    

LET OP 

VERPLICHT:             Visitekaartje of Stempel 

 

 

 

    

Of afgedrukt op de achterkant briefpapier van uw instantie. 

 

 

 

Handtekening:                                                                       Handtekening: 
2019.02 


