
Wij zorgen dat de 
verwarming aan kan. 

Jij zorgt voor een 
warme winter.

www.helmond.nl/hulpbijrondkomen

Zo komen we samen verder. 

Zo is Helmond.

Logo in FC/DIA:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Heb jij een (gezamenlijk) inkomen tot 
ongeveer 2360 euro per maand? 
Dan krijg jij misschien een eenmalige 
energievergoeding.

Gas, boodschappen: alles is duurder. Ben jij bang dat je de rekening niet 
meer kunt betalen? Je bent niet alleen. De gemeente Helmond heeft 
daarom besloten om dit jaar nog meer inwoners te helpen. 
De energievergoeding is een bedrag tussen de €700 en €1300,-. 
Dit is afhankelijk van je inkomen.  

Wil je weten of je de eenmalige 
vergoeding kan krijgen? 
• Ik wil iemand spreken 
 Overal in Helmond zijn spreekuren en inloopmomenten. De mensen 
 daar weten precies of je de vergoeding kan krijgen. Ze kunnen 
 meteen samen met jou de aanvraag goed doen. Zo staat het geld 
 het snelst op je rekening. Neem dus je gegevens mee.

Je hebt nodig:
• bewijs van je (+ je partners) inkomsten 
• afschrift van je bankrekening (1 maand)
• voor de hogere inkomens: bewijs dat je in 
 2022 een variabel contract hebt.

• Ik wil online kijken   
 Dat kan op www.helmond.nl/hulpbijrondkomen. Daar staan de 
 voorwaarden en met welk inkomen je in aanmerking komt. 
 Je kunt hier ook digitaal de aanvraag doen. 

Belangrijk: Je hoeft dit bedrag nooit terug te betalen en het heeft geen 
gevolgen voor je uitkering of toeslagen. Het is echt een vergoeding 
zodat je warm de wintermaanden door komt. 
Doe je aanvraag voor 31 december 2022.

Je kunt nog meer hulp, advies en tips krijgen als je moeite hebt met 
rondkomen. Er zijn allerlei manieren hoe je zelf de energierekening 
omlaag kan krijgen. Kijk op de website voor handige informatie.

Heb je vragen of wil je hulp bij het aanvragen? 
Kom vooral naar de informatiemomenten. 
Wanneer deze bij jou in de buurt zijn kun je vinden 
op de website www.helmond.nl/hulpbijrondkomen 
of door de QR-code te scannen. 
Je mag natuurlijk ook bellen naar: 14 0492, optie 2. 

Hulp, advies of vragen?
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