AANMELDINGSFORMULIER
KLEDINGBANK TEYLINGEN
Waarvoor dit aanmeldingsformulier?
Uw hulpverlener is (samen) met u tot de conclusie gekomen dat u hulp nodig heeft bij de aanschaf van kleding.
Met dit aanmeldingsformulier en een geldig legitimatiebewijs krijgt u toegang tot de kledingbank Teylingen.
Welke gegevens zijn nodig?
Op het aanmeldingsformulier staan uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook is het voor het uitgeven van
de kleding nodig om te weten uit hoeveel personen uw huishouden bestaat, wat de gezinssamenstelling is en
welke leeftijd de gezinsleden hebben.
Hoe lang is het aanmeldingsformulier geldig?
Met het aanmeldingsformulier heeft u een jaar lang toegang tot de kledingbank. Samen met uw hulpverlener kunt
u elk jaar een nieuwe aanvraag doen voor verlenging. De maximale periode dat u gebruik kan maken van de
kledingbank is drie jaar.
Wat gebeurt er met uw gegevens als u geen klant meer bent van de kledingbank Teylingen?
Alle gegevens die de kledingbank van u heeft, staan in dit aanmeldingsformulier en op een klantenkaart. Beide
worden na beëindigen van de klant relatie vernietigd. De kledingbank houdt na beëindiging geen informatie meer
achter van u in haar (digitale of fysieke) bestanden.
Informatie over uw huishouden:
Naam
Adres
Postcode en
Woonplaats
Naam

Namen en leeftijden van gezinsleden (vergeet u zelf niet)
M / V / * (nodig voor kledingkeuze) Leeftijd (nodig voor inschatting maat)

In verband met de AVG/GDPR is het noodzakelijk dat u aangeeft op de hoogte te zijn van het verstrekken en gebruik
van enkele basisgegevens van uw huishouden aan de kledingbank. Als u het hiermee eens bent, zet dan in het vakje
hieronder de tekst akkoord, zet de datum erbij en plaats uw handtekening.

schrijf >> akkoord<<, zet de datum erbij en plaats handtekening

Let op ! zonder akkoord en zonder handtekening kunt u geen klant worden bij de kledingbank Teylingen.

Doorverwezen door:
Organisatie
Contactpersoon
Telefoonnummer
Datum doorverwijzing
Handtekening doorverwijzer
(en als beschikbaar stempel van
organisatie)

INFORMATIEBLAD KLEDINGBANK TEYLINGEN
Wat is de kledingbank Teylingen?
De stichting kledingbank Teylingen is een organisatie die met vrijwilligers zich inzet voor het doorgeven
van goede, bruikbare kleding aan mensen die deze hard nodig hebben, maar dit niet kunnen betalen.

kledingbankteylingen@gmail.com

www.kledingbankteylingen.nl

KledingbankTeylingen

Voor wie is de kledingbank Teylingen?
Er zijn veel mensen die moeten leven van een zeer laag netto inkomen. Daardoor zijn zij niet (meer) in
staat om zelf kleding en schoenen te kopen voor hun huishouden (gezinnen of alleenstaanden). De
kledingbank stelt zich tot doel deze groep te ondersteunen.
Hoe kunt u zich aanmelden bij de kledingbank Teylingen?
Aanmelding kan alleen door verwijzing van een andere instantie of hulpverlener. U meldt zich persoonlijk
met het ingevulde aanmeldingsformulier en een geldig legitimatiebewijs bij de kledingbank. U heeft dan
een jaar lang toegang tot de kledingbank. Samen met uw hulpverlener kunt u elk jaar een nieuw aanvraag
doen voor verlenging. De maximale periode dat u gebruik kan maken van de kledingbank is drie jaar.
Welke gegevens zijn nodig?
Op het aanmeldingsformulier staan uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook is het voor het uitgeven
van de kleding nodig om te weten uit hoeveel personen uw huishouden bestaat, wat de samenstelling daar
van is en welke leeftijd zij hebben.
Wat gebeurt er met uw gegevens als u geen klant meer bent van de kledingbank Teylingen?
Alle gegevens die de kledingbank van u heeft, staan op het aanmeldingsformulier en op een klantenkaart.
Beide worden na beëindigen van de klant relatie vernietigd. De kledingbank houd na beëindiging geen
informatie meer achter van u in haar (digitale of fysieke) bestanden.

Let op!
De kledingbank Teylingen
is niet
telefonisch bereikbaar

Wie ondersteunt de kledingbank Teylingen?
De kledingbank krijgt kleding en schoenen van particulieren en bedrijven. Vaak is dat seizoen afhankelijk.
De kleding hangt op maat in de rekken. U kunt daar vrij uit kiezen.
Hoeveel kleding mag u uitzoeken?
Per bezoek mag u voor elk gezinslid maximaal 5 kledingstukken uitzoeken, met een maximum van 60
kledingstukken per persoon in uw huishouden per jaar. Ook mag u bij elk bezoek één extra accessoire
per persoon uitkiezen. Dit kunnen schoenen (maximaal 3 paar zomerschoenen en maximaal 3 paar
winterschoenen per jaar), een tas, een sieraad o.i.d. zijn, afhankelijk van wat dan voorhanden is.
Om de verdeling goed te laten verlopen houdt de kledingbank de uitgifte aan u op een klantenkaart bij.
De klantenkaart is voor registratie van het aantal verstrekte kledingstukken. Deze klantenkaart blijft bij de
kledingbank.
Wat voor kleding kunt u kiezen?
De kledingbank is afhankelijk van het aanbod van de kledingdonaties. Het wil dus niet zeggen dat wij altijd
kunnen voldoen aan uw kleding wensen. Kunt u iets niet vinden. Heeft u bijvoorbeeld iets nodig voor een
speciale gelegenheid. En hangt dat niet in de rekken. Vraag dit dan aan een medewerker. Zij zijn altijd
bereid u te helpen.
Waar is de kledingbank gevestigd?
De kledingbank Teylingen vindt u achter de brandweerkazerne op de Oosthaven, het adres is Parklaan
176d, 2171 EK Sassenheim.
Hoe is de kledingbank te bereiken?
Komt u met de fiets, dan kunt u deze naast de ingang van de kledingbank stallen.
De kledingbank is prima te bereiken met het openbaar vervoer, buslijn 50 en buslijn 361. Vanuit Leiden
stopt de bus bij de Oosthaven. Vanuit Lisse is het iets verder lopen (halte Van Pallandtlaan of halte
Parklaan/Park Rusthoff, beide ongeveer 5 minuten lopen).
Komt u met de auto. Parkeer dan langs de waterkant op de Oosthaven en niet bij het grijze hek. De
politie controleert regelmatig op het terrein omdat servicediensten achter het grijze hek moeten zijn.
Wanneer kunt u kleding ophalen?
De kledingbank is elke dondermiddag tussen 13.30 en 16.45 uur geopend.
Waar vindt u de meest recente informatie?
Kijk op onze website www.kledinbankteylingen.nl voor de laatste informatie, bijvoorbeeld voor gewijzigde
openingstijden. Elk kwartaal is er een speciale kledingbeurs. De data vermelden wij op de website.

