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Rechtop kortingsregeling      
Via deze regeling kunt u met korting, meedoen met  vele activiteiten bij vele verenigingen en 
organisaties in Deventer.  
 
U kunt per jaar het volgende aanvragen: 

 
□ Eén coupon van maximaal € 150,- op sport of kennis of cultuur en;  
□ Eén coupon voor een jaarabonnement Bibliotheek Deventer (€ 30,- per jaar) en;  
□ Korting op seizoenkaart van de Go Ahead Eagles, (inschrijven kan vanaf maart/loting)en; 
□ Jaarabonnement op de Stentor van € 12,50 per maand.  

 
 
 

Rechtop is open op dinsdag-woensdag en donderdag van 9.00-12.00 uur. 
U kunt zonder afspraak een aanvraag doen. 

Telefoonnummer: 0570-628090. 
 
 
 

Als u Rechtop aanvraagt, hebben wij de volgende bewijsstukken nodig 
1.  Een geldig paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning om in te zien als u ons bezoekt. 
2.  Inkomensspecificatie van de laatste maand.  
 
3.  Heeft u wisselende inkomsten? Voeg dan de specificaties van de afgelopen 3 maanden toe.  
4. Heeft u alimentatie? Voeg dan de specificaties van de afgelopen 3 maanden toe.  
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Inkomensgrens Rechtop 2020 
Heeft u het volgende maximale inkomen netto per maand exclusief vakantiegeld*? 

 
 
 

Gezinssituatie Leeftijd Inkomen netto per maand* 

Alleenstaande 
(met of zonder kinderen) 

Vanaf 21 jaar tot pensioen ➢ Maximaal € 1100,- netto per maand 
➢ Uw vermogen/spaargeld is maximaal € 6.225,- 

Ontvangt u alimentatie voor uzelf of kind(eren)?  
Neemt u de laatste bankafschrift mee. 

Alleenstaande Pensioenleeftijd 
AOW + pensioen 

➢ Maximaal € 1307,- netto per maand 
➢ Uw vermogen/spaargeld is maximaal € 6225,- 

Alleenstaande in 
instelling 

21 jaar en ouder ➢ Maximaal € 383,- netto per maand 
➢ Uw vermogen/spaargeld is maximaal € 6.225,- 

Gezinssituatie Leeftijd Inkomen netto per maand* 

Getrouwd/samenwonend Vanaf 21 jaar tot pensioen ➢ Maximaal € 1571,- netto per maand 
➢ Uw vermogen/spaargeld is maximaal € 12.450,- 

 

Getrouwd/samenwonend 
zonder thuiswonende 

kinderen 

Pensioenleeftijd 
AOW+ pensioen 

➢ Maximaal € 1788,- netto per maand 
➢ Uw vermogen/spaargeld is maximaal € 12.450,- 

 

 
 

Gezinssituatie Leeftijd Inkomen netto per 
maand* 

Alleenstaande 18 t/m 20 jaar €  272,- 

Alleenstaande met kinderen 18 t/m 20 jaar € 272,- 

Gezinssituatie Leeftijd Inkomen netto per 
maand* 

Getrouwd/samenwonend 
zonder kinderen 

18 t/m 20 jaar €  543,- 

Getrouwd/samenwonend 
zonder kinderen 

1 persoon is 18 t/m 20 jaar en partner is 21 jaar of ouder €  1057,- 

Getrouwd/samenwonend met 
thuiswonende kinderen 

18 t/m 20 jaar €  858,- 

Getrouwd/samenwonend met 
thuiswonende kinderen 

1 persoon is 18 t/m 20 jaar en partner is 21 jaar of ouder € 1372,- 

 


