Aanmeldingsformulier bewindvoering

Persoonlijke gegevens
Voornamen voluit
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres of verblijfplaats

Client

Partner

Telefoonnummer
Burgerservicenummer (BSN)
Nummer en geldigheidsdatum
legitimatiebewijs
Burgelijke staat
E-mail adres
Bankrekeningnummer(S)

Gegevens kinderen*
Voornamen voluit
Roepnaam
Achternaam
Adres (indien afwijkend)
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mail adres
Burgerservicenummer
*Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen kunt u de gegevens als losse bijlage toevoegen

Reden van aanmelding

Gegevens eventuele verwijzer
Voornamen voluit
Roepnaam
Achternaam
Adres
Telefoonummer
E-mail adres
Geslacht
Relatie tot client

Gegevens hulpverlenende instantie
(bijvoorbeeld maatschappelijk werk,
persoonlijk begeleider, budgetbeheerder, etc)*
Voornaam
Achternaam
Relatie tot client
Werkzaam bij

Telefoonummer
E-mail adres
Op welke dagen telefonisch bereikbaar
*Indien er sprake is van meerdere hulpverleners dan kunnen de gegevens als bijlage worden
toegevoegd.

Overzicht inkomsten betrokkene
Soort inkomen
Loon
Uitkering
pensioen
Inkomen uit overige
werkzaamheden
Alimentatie

Bedrag netto per maand

Beslag ja/nee

Bedrag netto per maand

Beslag ja/nee, zoja hoeveel

Overzicht inkomsten partner

Soort inkomen
Loon
Uitkering
pensioen
Inkomen uit overige
werkzaamheden
Alimentatie

Overzicht inkomsten inwonende kinderen
Soort inkomen
loon
uitkering
studiefinanciering

Bedrag netto per maand

Beslag ja/nee, zoja hoeveel

Overzicht toeslagen betrokkene
Soort toeslag
Huurtoeslag per maand
Zorgtoeslag per maand
Kindgebonden budget per maand
Kinderopvangtoeslag per maand
Kinderbijslag per kwartaal
Voorlopige teruggaaf belasting
per maand
Studiefinanciering per maand
Langdurigheidstoeslag per jaar

Netto bedrag

Beslag ja/nee, zoja hoeveel

Heeft u kwijtschelding gekregen voor de gemeentelijke belastingen?
Ja/Nee

Heeft u het afgelopen jaar bijzondere bijstand ontvangen van uw gemeente?
Ja/Nee

Overzicht uitgaven
Soort uitgave
Huur/hypotheek
Gas/licht
Water
Zorgverzekering
Televisie
Telefoon: vast
Mobiel
WOZ
Waterschapsbelasting
Eigen bijdrage AWBZ
Verzekeringen: WA
Inboedel
Opstal
Uitvaart
Auto
Overige
Overige abonnementen/lidmaatschappen
Wegenbelasting
Alimentatie
Aflossing schulden
Roodstand creditcard, c.q. bankrekening

Netto per maand

Inventarisatie vermogen/bezittingen
Bent u in het bezit van een auto?
Ja/Nee Zoja, wat is hiervan de geschatte waarde ………….
Bezit u een creditcard?
Ja/Nee Zoja, wat is het meest recente saldo
Naam creditcard maatschappij
Rekeningnummer
…………………
Heeft u spaartegoeden?

…………….

Ja/Nee

Zoja, wat is het meest recente saldo …………….
Naam van de bank
Rekeningnummer ………………..

Bent u in het bezit van obligaties, c.q. aandelen?
Ja/Nee
Bent u in het bezit van een eigen woning?
Ja/Nee
Zoja, wat is de WOZ waarde ……………..
Voor welk bedrag rust er hypotheek op ………………..

Overig hiervoor niet genoemd vermogen?

Inventarisatie schulden
Heeft u schulden?
Ja/Nee
Is er op u een schuldregeling (minnelijk of WSNP) van toepassing?
Ja/Nee
Heeft u eerder een schuldregelingstraject doorlopen?
Ja/Nee
Zoja, heeft u deze met een schone lei afgesloten? Ja/Nee
Zonee, wat is hier de reden van?

Op welke datum is de schuldregeling beeindigd?

Om alles omtrent het bewind zo voorspoedig mogelijk voor u te kunnen regelen wil ik u verzoeken
om de volgende bijlagen bij te voegen.
-

Recente inkomensspecificatie, ook van (overleden) partner en/of inwonende kinderen
Jaaropgaven, ook van (overleden) partner en/of inwonende kinderen
Huurspecificatie
Bankafschriften van alle bankrekeningen van de afgelopen 3 maanden
Beschikkingen van de belastingdienst betreffende toeslagen, voorschotten en/of
terug betalingen
Indien u een koopwoning heeft, het bewijs van eigendom
Verklaring van erfrecht bij recent overlijden partner
Gegevens van alle verzekeringen (polisnummer, maatschappij)
Gegevens van alle vaste lasten (maatschappij, klantnummer)
Kopie geldig legitimatiebewijs

Ondertekende(n) verklaart (verklaren) kennis te hebben genomen van het feit dat de bewindvoerder
gerechtigd is om informatie op te vragen bij derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
de bewindvoering .

Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

