VERWIJSBRIEF
Vintageshop Past by Kledingbank Rotterdam is gevestigd in Delfshaven., In de winkel ontvangt u gratis kleding en
schoenen, als u (tijdelijk) over onvoldoende nanciële middelen beschikt om hierin zelf te voorzien. Het is alléén
mogelijk gratis kleding te ontvangen als deze verwijsbrief is ingevuld door een professionele hulpverlener. U kunt
een
telefonisch een afspraak maken via 06 14 15 02 4
zodat u zelf kleding uit kunt te zoeken voor uzelf en voor uw eventueel inwonende partner en/of kinderen. Het
adres van Vintageshop Past vindt u bovenaan deze brief.
Vergeet niet om bij uw bezoek deze ingevulde brief en een geldig legitimatiebewijs mee te brengen van uzelf en
van uw huisgenoten van 14 jaar en ouder. Het is handig als u (een) grote tas(sen) meebrengt om de ontvangen
kleding in mee te nemen.
Attentie: Het is toegestaan 1 kledingpakket in de herfst/winter en 1 kledingpakket in de lente/zomer uit te
zoeken. (max. totaal 2 pakketten per jaar)
Deze verwijsbrief is tot uiterlijk 3 maanden na uitgifte geldig
De vrijwilligers van Past zien uit naar uw komst. Als u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk maar
dringen
uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip de afspraak te annuleren.
In te vullen door hulpverlene

Deze verwijsbrief is geldig voor ______ volwassene(n) & ______ kind(eren)
Voorletters ________________
Achternaam
________________________________________________ M / V / Fam
Adres
_________________________________________________________________________________
__
Postcode _________________
Woonplaats __________________________
Tel:____________________________
Verwijzende organisatie ___________________________________________________ evt.
locatie__________________
Contactpersoo
Naam
___________________________________________ Tel.
_______________________________________
Handtekenin
____________________________________________ E-mai
_______________________________________
Datum uitgifte verwijsbrie
___________________________
In te vullen door medewerker Vintageshop Past
Datum ontvangst ___________________________________________ Medewerker KB
_________________________________________
ID 1 _________________________________________________________
ID
2______________________________________________________
ID 3 _________________________________________________________ ID 4
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Oostkousdijk 13 C - 3024 CK Rotterdam - Tel. 06 14 15 02 48
info@kledingbank-rotterdam.nl
www.kledingbank-rotterdam.nl

