
*  Heeft u een inkomen waar u later geen vakantiegeld meer over krijgt? Tel dan 5% bij het gegeven
bedrag op.

**  Onderstaande personen worden niet gerekend tot medebewoner waarmee u de kosten voor het 
huishouden deelt. Dit zijn: 

• personen tot 21 jaar
• studenten
• echtgenoot van belanghebbende
•  samenwonenden met een commerciële relatie (huurcontract met normale gangbare huurprijs)

Met een familielid (broer/zus/ouders/kind) kun je geen commerciële relatie hebben.
*** U kunt geen rechten ontlenen aan bovenstaande bedragen.  

Ik ben jonger dan 21 jaar en heb 1 of meer
thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar.

Ik deel mijn huishouden met (een of meer) inwonende 
volwassene(n) ** die niet mijn partner is.

Ik woon samen of ben getrouwd en wij zijn beiden ouder dan 
21 jaar en jonger dan de AOW leeftijd. 

Ik ben een alleenstaande ouder (ouder dan 21 en jonger dan de 
AOW leeftijd) en woon niet samen met 1 of meerdere volwassenen.

Wanneer kan ik gebruik
maken van deze regeling?

In onderstaande tabel kunt u zien of u recht hebt op de regelingen die in de folder staan. 
Twijfelt u? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 077 en vraag naar de 
contactpersoon van de Geld-Terug-Regeling. Onderstaande bedragen gelden per 1-1-2018. 

Mijn/ons inkomen is netto 
per maand lager dan*:

Mijn inkomen per maand 
netto is lager dan*: 

Mijn inkomen is per maand 
netto lager dan* 
€ 1.131,01

Ons gezamenlijk inkomen is 
netto per maand lager 
dan*€ 1.615,74

Ik ben een alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar € 279,19 

Ik ben gehuwd en mijn partner en ik zijn beide 18, 19 of 20 jaar € 881,54

Ik ben gehuwd en 18, 19 of 20 jaar, mijn partner is ouder dan 21 jaar € 1.410,22

Tweepersoonshuishouden € 807,88

Driepersoonshuishouden € 700,15

Vierpersoonshuishouden € 646,30

Vijf persoonshuishouden € 614,74
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