VERWIJSBRIEF KLEDINGBANK 2018
De Bossche Kleding- en Speelgoedbank biedt inwoners van ’s-Hertogenbosch en omgeving
die (tijdelijk) niet over voldoende financiële middelen beschikken gratis tweedehands
kleding, schoenen en speelgoed aan. Daarnaast een door ons samengesteld pakket met
nieuw ondergoed en huishoudtextiel. Hiervan kan tweemaal binnen één jaar gebruik
gemaakt worden.
Tweedehands kledingwinkel Ingedinge (Kooikersweg 549 in 's-Hertogenbosch) is hiervoor
elke maandag open op afspraak. U kunt online een afspraak inplannen via onze site:
www.kledingbankdenbosch.nl/client/.
Voor elk bezoek dient de/het door u doorverwezen persoon/gezin mee te nemen:
1. Deze volledig ingevulde en ondertekende verwijsbrief.
NB: de verwijsbrief is één jaar geldig voor één winter- en één zomerbezoek.
2. Geldige legitimatie voor elke bezoeker, voor elk gezinslid.
3. Een tolk als de/het door u doorverwezen persoon/gezin geen Nederlands of Engels
spreekt! Een begeleider als dat wenselijk is voor een goede gang van zaken.
Doorverwijzende instelling: ___________________________________________________
Contactpersoon: ____________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________________________________________
Hierbij verwijzen wij door:
Mevrouw/De heer __________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
Postcode/Woonplaats: _______________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________________________
Deze doorverwijzing geldt voor: ______ volwassene(n) en _____ kind(eren)
Ondertekening door verwijzende instantie: (Voedselbank slechts 1 ondertekening nodig)
Datum: _______________________________
Naam medewerker 1: ___________________ Naam medewerker 2: _________________

_____________________________________ ___________________________________
(handtekening)
(handtekening)

BIJLAGE: INFORMATIEBRIEF KLEDINGBANK 2017 & 2018
Deze bijlage is voor u bedoeld als u op doorverwijzing gebruik maakt van het aanbod van de
Bossche Kleding- en Speelgoedbank. Op onze website staan de vertalingen.
Informatie voor verwijzers
Maak indien mogelijk altijd gebruik van het mail adres van de cliënt zelf. Wij gebruiken het
ingegeven mail adres voor de bevestiging, herinnering en communicatie met de cliënt.
Afspraak (online) inplannen
U dient zelf een afspraak te plannen via onze planner op kledingbankdenbosch.nl/client/. Wij
maken geen afspraken via de telefoon. Pas na onze bevestiging, is uw afspraak definitief!
Wat krijgt u?
Per bezoek mag u in tweedehands winkel IngeDinge per persoon het volgende uitzoeken:
• 2 stuks kleding voor het onderlichaam (bijv. broek of rok)
• 5 stuks kleding voor het bovenlichaam (bijv. blouse of t-shirt)
• 1 paar schoenen
Indien nodig en aanwezig ontvangt u ook:
• 1 jas of colbert
• 1 stuk sportkleding
• beddengoed (1 x per jaar)
• 2 theedoeken
• 1 handdoek + 1 washandje

•
•
•
•
•

3 stuks ondergoed (+ 1 BH)
3 paar sokken en/of panty’s
1 pyjama
overige textiel of andere spullen
(bijv. gordijnen, babyspullen)
Speelgoed voor kinderen in het gezin

Voor elk bezoek dient u mee te nemen:
1. Deze ingevulde en ondertekende verwijsbrief (is één jaar geldig).
2. Geldige legitimatie voor elke bezoeker, voor elk gezinslid.
3. Graag zelf tassen meenemen om uw gekozen kleding in mee te nemen.
4. Een tolk als u geen Nederlands of Engels spreekt of een begeleider.
• Bring a translator or supervisor if you do not speak Dutch or English.
• Apportez un traducteur ou conseiller si vous ne parlez pas le néerlandais ni l' anglais.
• إﺣﻀﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ أو ﻣﺴﺘﺸﺎر إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﮫﻮﻟﻨﺪﻳﺔ أو اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﻳﺔ
Wat moet u weten?
• Bij binnenkomst AUB eerst melden bij de kassa. Wij controleren dan uw gegevens.
• Soms zijn bepaalde zaken niet op voorraad. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
Tijdens uw bezoek kunt u kleding uitzoeken voor uzelf en/of uw kinderen. Kinderen jonger
dan 18 jaar hoeft u niet mee te nemen; ieder gezinslid (partner en/of kinderen) vanaf 18 jaar
dient zelf te komen.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (www.kledingbankdenbosch.nl), of
kunt u contact met ons opnemen per email (info@kledingbankdenbosch.nl). Ons adres is
Kooikersweg 547 in 's-Hertogenbosch.

