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DORDRECHT 

Lukt het u zelf niet om aangifte van in-

komstenbelasting te doen ?  Laat u dan 

helpen door de medewerkers en vrijwil-

ligers van het Financieel Hulphuis.  

In maart en april zijn we op diverse loca-

ties in Dordrecht. 

U heeft een geldige DigiD-code nodig 

In deze folder leest u 

• Hoe u zich aan kunt melden 

• Wat u mee moet brengen 

• Adressen waar u ons kunt vinden 

Het Financieel Hulphuis is een onderdeel van  De Sociale  Basis  

 

Het Financieel Hulphuis  houdt op diverse locaties in Dordrecht in-

vuldagen. Hier kunt u samen met een vrijwilliger uw aangifte inkomsten-

belasting invullen. 

 

   Wielwijk De Admiraal 

   Admiraalsplein 168  

   3317 BC Dordrecht  

 

   Oud-Krispijn De Koloriet 

   Jacob Marisstraat 70  

   3314 TK Dordrecht  

 

   Crabbehof De Nieuwe Stoof 

   De Savornin Lohmanweg 100  

   3317 LA Dordrecht  

 

Let op: maak eerst een afspraak! 

Telefoon  078 750 89 67 

E-mail info@financieelhulphuis.nl  

Bereikbaar ma t/m do van 9—17 uur 



€ 
Naar de afspraak moet u een aantal gegevens meene-

men. Zo kunnen wij u op een goede manier helpen. Wel-

ke gegevens dat zijn ligt aan uw situatie. Met behulp van 

onderstaande lijst kunt u bepalen welke gegevens u mee 

moet brengen. 

Als uw afspraak over een eerder jaar of meerdere jaren gaat, dan  

ook de gegevens van die jaren meenemen. 

Let op: als u niet alle benodigde gegevens meeneemt of uw DigiD-

code niet heeft, kunnen wij u niet helpen.  

In ieder geval meenemen 

 

 Uw DigiD-code 

 

Inkomsten uit werk of woning 

Heeft u loon, uitkering en / of pensi-
oen? 

 Jaaropgave(n) 2020 

 

Heeft u een eigen woning 
(koopwoning)? 

 WOZ-waarde peildatum 1-1-2019 
of aanslag OZB die in 2020  is verzon-
den. 

 Overzicht betaalde (hypotheek) 
rente 2020 

 

Als u kosten maakt  

Maakt u reiskosten woning-werk? 

 Openbaar vervoersverklaring  

 

Andere inkomsten 

Alimentatie 

 Bankafschriften ontvangen alimen-
tatie 

 

Aftrekposten  

Alimentatie en andere onderhouds-
verplichtingen voor ex-partner 

 Betalingsbewijzen en naam, ge-
boortedatum, adres en woonplaats  

ex-partner 

  

Specifieke zorgkosten 

 Betalingsbewijzen, nota’s en/of 
bankafschriften. Specificatie declara-
ties zorgverzekering  

 

Voorgeschreven dieet 

 Dieetverklaring arts verplicht 

 
 

 

Giften aan ANBI’s (Instellingen die 
bij de belastingdienst zijn geregi-
streerd als Algemeen Nut Beoogen-
de Instellingen) of verenigingen 

 Betalingsbewijzen, nota’s en/of 
bankafschriften 

 Bij periodieke giften, RSIN/
fiscaalnummer of transactienummer 
van de instelling / vereniging 

 

 

Zorg dat u een geldige  

DIGID-code bij u heeft! 

Indien van toepassing zullen di-

rect de juiste Toeslagen voor u 

aangevraagd worden.  


