
 Verplicht: deze volledig ingevulde en ondertekende verwijsbrief
 Verplicht: een geldig identiteitsbewijs van jezelf en eventuele gezinsleden
 Optioneel: een tolk als je geen/slecht Nederlands of Engels spreekt
 Optioneel: een begeleider als je dat prettig vindt

Kleding- en Speelgoedbank Den Bosch is een vrijwilligersinitiatief dat zich sinds 2013 inzet voor iedereen die het
(even) niet breed heeft. Als het water je aan de lippen staat, kun je bij ons terecht voor gratis kleding,
schoenen, huishoudtextiel, nieuw ondergoed, nieuwe sokken, sportkleding, speelgoed en cadeautjes voor
verjaardagen, de feestdagen en kinderfeestjes.

Alleen op doorverwijzing

Wij helpen graag, maar alleen op doorverwijzing van instanties als de Voedselbank, Weener XL, Farent,
Humanitas, MO Den Bosch, Vluchtelingenwerk, bewindvoerders, woningbouwcoöperaties en (ambulant) zorg-
en hulpverleners. 

Voor verwijzers

Door deze verwijsbrief te ondertekenen, help je ons mensen in financiële nood helpen. Hiermee kunnen zij
namelijk een account aanmaken en twee keer per jaar een afspraak maken in onze digitale agenda:
www.kledingbankdenbosch.nl/client-start. De verwijsbrief is één jaar geldig.

Voor cliënten

Vriendelijk verzoek om het volgende mee te nemen naar je afspraak:

Gegevens verwijzer

Naam instantie / (ambulant) hulpverlener:____________________________________________________   

Naam contactpersoon:______________________________________________________________________    

Functie contactpersoon:_____________________________________________________________________

E-mail:______________________________________________________________________________________    

Telefoonnummer:____________________________________________________________________________    

Gegevens cliënt(en)

Naam (Dhr/ Mevr):__________________________________________________________________________

Adres: ______________________________________________________________________________________    

Postcode/Woonplaats:______________________________________________________________________     

E-mail:______________________________________________________________________________________     

Telefoonnummer:____________________________________________________________________________     

Geboortedatum:____________________________________________________________________________     

Gezinssamenstelling: ___volwassene(n) en ___ kind(eren)

Ondertekening

Datum:_____________________________________________________________________________________  

Plaats:______________________________________________________________________________________

Naam verwijzer:_____________________________________________________________________________  

Handtekening verwijzer:

______________________________

VERWIJSBRIEF KLEDING- EN SPEELGOEDBANK

DEN BOSCH 2022/2023

https://www.kledingbankdenbosch.nl/aanmelden/
https://www.kledingbankdenbosch.nl/aanmelden/
https://www.kledingbankdenbosch.nl/client-start/
https://www.kledingbankdenbosch.nl/client-start/


Verplicht: een volledig ingevulde en ondertekende verwijsbrief (deze is één jaar geldig). Zonder
verwijsbrief kunnen we je helaas niet helpen!
Verplicht: een geldig legitimatiebewijs (van alle gezinsleden!)
Een paar grote tassen/shoppers
Een begeleider of tolk als je slecht/geen Nederlands of Engels spreekt

Meld je bij binnenkomst bij onze coörrdinator. Zij controleert je gegevens en neemt de wensenlijst met
je door
Omdat we afhankelijk zijn van donaties geldt voor alle goederen 'zolang de voorraad strekt'. Wij
hopen op je begrip hiervoor
Kleding- en Speelgoedbank Den Bosch werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij behandelen jou met
respect en verwachten dat andersom ook
Ben je onverhoopt verhinderd, meld je dan tijdig af via je account of stuur een e-mail naar
info@kledingbankdenbosch.nl

Voor verwijzers

Gebruik bij voorkeur het e-mailadres van de cliënt. Naar dit e-mailadres sturen wij namelijk de bevestiging
van inschrijving, de afspraakbevestiging, een herinnering van de afspraak en andere relevante
informatie. Wij delen géén gegevens met derden.

Voor cliënten: plan zelf online een afspraak!

Nadat je een account hebt aangemaakt, dien je zelf een afspraak te plannen in onze digitale agenda
op www.kledingbankdenbosch.nl/client-start. Wij maken géén telefonische afspraken! Je afspraak is
bovendien pas definitief als je van ons een bevestiging per e-mail hebt ontvangen. 

Dit is wat Kleding- en Speelgoedbank Den Bosch je biedt

Twee keer per jaar kun je voor jezelf en eventuele gezinsleden gratis kleding, schoenen, huishoudtextiel
(o.a. handdoeken, theedoeken en linnengoed), nieuw ondergoed en nieuwe sokken uitzoeken.
Daarnaast kun je vier keer per jaar gratis speelgoed uitzoeken voor kinderen van 0 tot 12 jaar in je gezin.
Ook kun je bij ons terecht voor gratis verjaardagscadeautjes voor je kids, presentjes voor de feestdagen
zoals Sinterklaas en cadeautjes voor kinderfeestjes van vriendjes/vriendinnetjes. Mail hiervoor naar:
speelgoed@kledingbankdenbosch.nl. Kijk voor een gedetailleerd overzicht van alles wij je gratis
aanbieden op: www.kledingbankdenbosch.nl/watkrijgtu

Wat je mee dient te nemen naar je afspraak bij Kleding- en Speelgoedbank Den Bosch:

Wat we verder verwachten:

Tijdens je bezoek kun je kleding en speelgoed uitzoeken voor jezelf en/of je kinderen. Onze vrijwilligers
helpen je hierbij. Kinderen jonger dan 18 jaar gelieve niet mee te nemen naar je afspraak. Elk gezinslid
(partner en/of kinderen) vanaf 18 jaar dient wel mee te komen.

Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.kledingbankdenbosch.nl. Of stuur een e-mail
naar info@kledingbankdenbosch.nl. 

Ons adres is:

Souterrain Bank van Lening
Schilderstraat 33 
5211 NB 's-Hertogenbosch

LET OP: we bevinden ons in het centrum van 's-Hertogenbosch. Er is géén gratis parkeergelegenheid! Kijk voor een routebeschrijving
en parkeertips op: www.kledingbankdenbosch.nl/contact
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