
 

 

Doe een check op de site www.geldfit.nl 

Controleer of u recht heeft op een vergoeding. Ga naar http://noodfondscheck.geldfit.nl/ en 

doe de check. 

Nodig:  

Mobiele telefoon + internet; 

• Bruto-inkomen van alle personen in uw huishouden; 

• Energiefactuur van oktober 2022 en januari 2023. 

 

Na de check krijgt u instructies om de aanvraag te starten 

U kunt nu de aanvraag doen. Klink onder het resultaat op:                 

 

 

 

 

 

Nodig:  

Het emailadres dat bekend is bij uw energie leverancier; 

• Het klantnummer en termijnbedragen van uw energieleverancier; 

• Huisgenoten boven de 18 jaar met een inkomen zijn bij u in de buurt met DigiD-

inloggegevens; 

• U en Uw huisgenoten hebben DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand; 

• Energiefactuur van oktober 2022 en januari 2023; 

• 30 minuten de tijd en misschien extra tijd. U kan niet tussentijds opslaan dus u moet 

het in een keer afmaken.  

Let op! 

Iedereen waarvan het inkomen meetelt, moet zijn of haar DigiD gebruikersnaam en 
wachtwoord hebben en inloggen. Dit kan niet met de DigiD app. 

Wanneer er mensen in het huishouden 23 jaar of ouder zijn, dan telt alleen hun inkomen 
mee. Anders tellen de inkomens mee van mensen vanaf 18 jaar. 
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Hulp nodig bij de aanvraag? 

 

 

Lelystad:  

Neem contact op met het MDF 

Tijdstip:  28 Februari van 9.00 tot 11.00 op de Vaartweg Lelystad, of 

maak een afspraak bij het MDF op kantoor 

Site:   www.mdflevoland.nl 

 

 

 

Emmeloord: 

Neem contact op met het Sociaal Loket van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak te 

maken 

Tijdstip:   8.30 tot 12.00 op dinsdag- en donderdag 

Telefoonnummer: 0527-633911 

Site:    www.noordoostpolder.nl/sociaal-loket 

 

 

 

Urk 

Neem contact op met de gemeente van Urk. U dient hiervoor een afspraak te maken 

 

Telefoonnummer:  0527-689868 

Appen kan naar nummer: 06-13567971 

Mailen kan naar:   gemeente@urk.nl 

Openingstijden:   Iedere werkdag  

Bezoek adres is   09.00 tot 12.30, of 14.00 tot 17.00  
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