Brygada Formularzy
Służba koordynowana z VrijwilligersNH. Nasi wolontariusze z brygady form chętnie pomogą
Ci w godzinach pracy.
Aktualizacja Corona 1 marca 2021 r.:
Nie można odwiedzić godziny pracy w biurze i są zamknięte. Jeśli to możliwe, postaramy się
odpowiedzieć na pytania telefonicznie.
Następujące godziny konsultacji są otwarte po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie:
Dzień: Czwartek
Czas: 14:00 - 16:00
Lokalizacja: W Wijklab, centrum handlowe Grote Beer w Grote Waal, Hoorn
Można to zrobić przez WhatsApp lub telefonicznie przez T: 06-42597910 w środę, czwartek
rano i piątek.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Nathalie van Haasteren za pośrednictwem
nathalie.vanhaasteren@vrijwilligersnh.nl
Co brygada form może dla Ciebie zrobić? kliknij tutaj dla elementu z NH news!
Pisanie listów do agencji nie jest łatwe dla wszystkich. We współpracy z BuroFlo,
Bibliotheek Hoorn, Zachodnio-Fryzyjskimi Bibliotekami, gminą Hoorn, gminą Medemblik i
gminą Drechterland utworzyno Brygadę Form. Wszyscy obywatele mogą bezpłatnie
korzystać z fachowej pomocy i wyjaśnień z Brygady Formularzy bez spotkania.
Pomożemy Ci w:
wypełnianie formularzy;
składanie wniosków o dopłaty lub zwolnienia;
zapoznanie się z Internetem;
porady lub pomocy przy trudnych rachunkach lub listach.
Pomoc w domu
Nie możesz przyjść do Drużyny Form? A czy chciałbyś uzyskać stałą pomoc w domu dla
swojej administracji? Możesz również skontaktować się z nami.
Godziny otwarcia Form Brygady

Róg
Dzień: Poniedziałek
Czas: 14:00 - 16:00
Lokalizacja: W Bibliotece Centralnej, Wisselstraat 8, Hoorn
Możesz również skontaktować się z brygadą formularzy Hoorn w Bibliotece Hoorn, aby
uzyskać pomoc w zeznaniu podatkowym. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy godziny
konsultacji są otwarte, a nie telefonicznie.
Dzień: Czwartek
Czas: 14:00 - 16:00
Lokalizacja: W Wijklab, centrum handlowe Grote Beer w Grote Waal, Hoorn
Wognum ( Wognum )
Dzień: Środa
Czas: 10:00 - 12:00
Lokalizacja: W ratuszu, Dick Ketlaan 21 (pierwszy budynek), Wognum
Medemblik (Tymczasowo zamknięty z powodu.m korony) Z przyjemnością pomożemy Ci w
innych godzinach konsultacji!
Dzień: Wtorek
Czas: 10:00 - 12:00
Lokalizacja: St. Maartenshof 36, I piętro nad Biurem Konsultacyjnym, Medemblik
Gra z wysokim koszykiem
Dzień: Środa
Czas: 14:00 - 16:00
Lokalizacja: Bibliotheek ('t Streekpunt), Streekweg 220, Hoogkarspel
Okręg wyborczy Koggenland
Dzień: Środa
Czas: 14:00 - 16:00
Lokalizacja: Bibliotheek De Goorn, Dwingel 3, 1648 JM De Goorn
W różnych miejscach Wilgaerden Brygada Form jest obecna w ustalonym dniu i czasie dla
osób starszych, które potrzebują pomocy.
Lista kontrolna
Prosimy o skorzystanie z poniższej godziny konsultacji Brygady Form:
Dane kontaktowe
DigiD (jeśli dotyczy również od partnera)
Identyfikator (bez prawa jazdy)
Sprawozdania roczne
Numer ubezpieczenia społecznego
Roczny przegląd rachunków płatniczych i oszczędnościowych (jeśli dotyczy również
dzieci)
Telefon komórkowy
Ewentualnie:

Konta opiekuńe i op
Konserwacja partnera
Koszty badania
Pożyczki i długi
Ocena podatku dochodowego
Do konsultacji podatkowych - Zeznanie podatkowe - formularze brygady Hoorn lokalizacja
biblioteki Hoorn trzeba przynieść:
Dane osobowe:
numer ubezpieczenia społecznego (BSN) oraz numer ubezpieczenia społecznego partnera i
dzieci
numer konta
digid i twój partner
Dochodów:
sprawozdania roczne za 2020 r.
A jeśli go nie masz: twoje karty płac
obsługi technicznej partnera
Konta bankowe:
rocznego sprawozdania z rachunku bankowego za 2020 r.
rocznego sprawozdania z konta oszczędnościowego za 2020 r. oraz wyciągu z konta
oszczędnościowego
rocznego przeglądu inwestycji na 2020 r.
Live:
wartość WOZ twojego domu z datą referencyjną 1 stycznia 2019 r.
Wartość ta jest podana w decyzji WOZ, którą otrzymałeś od gminy w ubiegłym roku.
roczne zestawienie kredytów hipotecznych
przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości: rozliczenie notariusza
Potrącenia:
Potrzebujesz dowodu płatności. Pomyśl o:
Prezenty
koszty opieki, które nie zostały zwrócone
Nie możesz odliczyć składki własnej Zvw, składki na ubezpieczenie zdrowotne i nadwyżki.
płatne alimenty partnera
jeśli nie byłeś uprawniony do finansowania studiów: koszty studiów
Innych:
dane dotyczące pożyczek i innych zobowiązań
szczegóły dotyczące wypłaconych składek rentowych
przegląd płatnego ubezpieczenia od niepełnosprawności (AOV)
dane o dywidendzie
Tylko jeśli go miałeś:
tymczasowej oceny podatku dochodowego na 2020 r.

tymczasowej składki zależnej od dochodu Zvw na 2020 r.
Decyzje Administracji Podatkowej i Celnej lub Sądu lub UWV i SVB
Opcjonalny skaner e.dentifier (ABNAMRO) lub Rabo
Masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji?
Prosimy o kontakt:
E: info@vrijwilligersnh.nl
T: 0229 - 576416
M: 06 - 42597910 (środa, czwartek rano i piątek)
Partnerów
Jesteśmy dumni z naszych partnerów. Razem sprawiamy, że Brygada Form to wielki sukces!

