Aanmelding

1. Uw gegevens
Burgerservicenummer:
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Legitimatiebewijs:

☐ Identiteitskaart ☐ Paspoort ☐ Rijbewijs ☐ Verblijfsdocument
Geldig tot:

Documentnummer:

Voeg een kopie toe van uw geldige legitimatiebewijs. Verloopt het legitimatiebewijs binnen 3 maanden? Vraag zo spoedig mogelijk een nieuwe aan.

Burgerlijke staat:

☐ Alleenstaand ☐ Samenwonend ☐ Geregistreerd Partnerschap ☐ Gehuwd

E-mailadres:
Telefoonnummer:
Adres:
Postcode:
Plaats:

2. Partnergegevens
Heeft u een partner? Vul dan hieronder haar/zijn gegevens ook in. Zo niet, ga dan verder met onderdeel 3.
Burgerservicenummer:
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Legitimatiebewijs:

☐ Identiteitskaart ☐ Paspoort ☐ Rijbewijs ☐ Verblijfsdocument
Geldig tot:

Documentnummer:

Voeg een kopie toe van een geldige legitimatiebewijs van uw partner. Verloopt het legitimatiebewijs binnen 3 maanden? Vraag zo spoedig mogelijk
een nieuwe aan.

Burgerlijke staat:

☐ Alleenstaand ☐ Samenwonend ☐ Geregistreerd Partnerschap ☐ Gehuwd

E-mailadres:
Telefoonnummer:

3. Contactpersoon
Heeft u een vaste contactpersoon die u heeft doorverwezen en/of uw belangen tot nu toe heeft behartigd?
Achternaam:
Voornamen:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie / Relatie:

4. Voor welke type dienstverlening wilt u zich aanmelden?
☐ Bewindvoering ☐ Budgetbeheer ☐ Budgetbeheer Uitgebreid

5. Inkomen
Geef hieronder aan waar uw inkomen uit bestaat en/of er sprake is van beslagleggingen.
Inkomsten:

☐ PW-uitkering ☐ UVW-uitkering ☐ Loondienst ☐ Pensioen ☐ Anders:

Instantie:
Bedrag:

€

Beslaglegging:

☐ Nee ☐ Ja

Door:

Inkomsten:

☐ PW-uitkering ☐ UVW-uitkering ☐ Loondienst ☐ Pensioen ☐ Anders:

Instantie:
Bedrag:
Beslaglegging:

€
☐ Nee ☐ Ja

Door:

6. Partner Inkomen
Heeft uw partner ook inkomen? Geef dat hieronder aan.
Inkomsten:

☐ PW-uitkering ☐ UVW-uitkering ☐ Loondienst ☐ Pensioen ☐ Anders:

Instantie:
Bedrag:

€

Beslaglegging:

☐ Nee ☐ Ja

Door:

Inkomsten:

☐ PW-uitkering ☐ UVW-uitkering ☐ Loondienst ☐ Pensioen ☐ Anders:

Instantie:
Bedrag:
Beslaglegging:

€
☐ Nee ☐ Ja

Door:

7. Overige Inkomsten
Toeslagen:
Bedrag:
Beslaglegging:

☐ Zorgtoeslag

€
☐ Nee ☐ Ja

☐ Huurtoeslag

€
☐ Nee ☐ Ja

☐ Kinderopvangtoeslag ☐ Voorlopige Aanslag ☐ Kindgebondenbudget

€

€
☐ Nee ☐ Ja

☐ Nee ☐ Ja

€
☐ Nee ☐ Ja

Beslagleggers:
Overige:
Bedrag:
Beslaglegging:

€
☐ Nee ☐ Ja

Door:

Overige:
Bedrag:
Beslaglegging:

€
☐ Nee ☐ Ja

Door:

8. Wat zijn uw totale netto inkomsten per maand?
Tel alle inkomsten op die u hierboven heeft aangegeven.
Houd u hierbij rekening met de beslagleggingen.

€

Voeg een kopie toe van alle specificaties en/of beschikkingen die u hierboven heeft opgegeven als inkomstenbron (meest recente).

9. Vaste lasten
Geef hieronder aan wat uw maandelijkse vaste lasten zijn en/of er sprake is van betalingsachterstanden.
☐ Huur ☐ Hypotheek ☐ Kostgeld ☐ Anders:
Instantie:
Bedrag:
Achterstand:

€
☐ Nee ☐ Ja

Hoogte:

€

Hoogte:

€

Hoogte:

€

Hoogte:

€

Hoogte:

€

Gas & Stroom:
Bedrag:
Achterstand:

€
☐ Nee ☐ Ja

Water:
Bedrag:
Achterstand:

€
☐ Nee ☐ Ja

Zorgverzekering:
Bedrag:
Achterstand:

€
☐ Nee ☐ Ja

WA-verzekering:
Bedrag:
Achterstand:

€
☐ Nee ☐ Ja

Geef hieronder aan wat uw overige vaste lasten zijn en/of er sprake is van betalingsachterstanden.
Beschrijving:
Instantie:
Bedrag:
Achterstand:

€
☐ Nee ☐ Ja

Hoogte:

€

Hoogte:

€

Hoogte:

€

Beschrijving:
Instantie:
Bedrag:
Achterstand:

€
☐ Nee ☐ Ja

Beschrijving:
Instantie:
Bedrag:
Achterstand:

€
☐ Nee ☐ Ja

10. Wat zijn uw totale vaste lasten per maand?
Tel alle lasten op die u hierboven heeft aangegeven.

€

Voeg een kopie toe van alle specificaties die u hierboven heeft opgegeven (meest recente).

11. Vermogen
Geef hieronder aan of u beschikt over vermogen (denk aan sieraden, contant geld, auto etc.).
☐ Nee ☐ Ja, namelijk

€

Waarde:

Beschikt u over betaal- en/of spaarrekeningen? Deze kunt u hieronder opgeven.
Bank:

☐ ABN

☐ ING

☐ Rabobank

☐ SNS ☐ ASN ☐ Anders:

☐ ING

☐ Rabobank

☐ SNS ☐ ASN ☐ Anders:

IBAN:
Saldo:
Bank:

€
☐ ABN

IBAN:
Saldo:

€

12. Overige financiële gegevens
Geef per categorie hieronder aan of u het desbetreffende heeft (kwijtschelding) aangevraagd/gedaan.
65+ Toeslag:

☐ Ja ☐ Nee

Tegemoetkoming studiekosten:

☐ Ja ☐ Nee

Aangifte inkomstenbelasting:

☐ Ja ☐ Nee, voor het laatst gedaan per:

Gemeentelijke heffingen:

☐ Kwijtschelding ☐ Nee

SVHW:

☐ Kwijtschelding ☐ Nee

13. Kinderen
Heeft u kinderen? Vul hieronder de gegevens van uw kinderen in.
Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Inwonend:

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Inwonend:

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Inwonend:

☐ Nee ☐ Ja

☐ Nee ☐ Ja

☐ Nee ☐ Ja

14. Psychische en/of lichamelijke toestand
A. Is er sprake van psychische klachten?

☐ Nee ☐ Ja

B. Is er sprake van lichamelijke klachten?

☐ Nee ☐ Ja

Heeft u één of beide vragen met ‘Ja’ beantwoordt, voeg dan een medische verklaring toe.
Getekende(n) verklaren het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

………………..
Handtekening

………………..
Handtekening (partner)

Checklist
Aan te leveren informatie (indien van toepassing).


Geldige legitimatiebewijs en/of verblijfsdocument;



Specificaties van uw salaris/uw uitkering van de laatste drie maanden;



De toekenning van de voorlopige teruggaaf van dit jaar van de belastingdienst;



De toekenning van de huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag
van dit jaar door de belastingdienst;



Bewijzen van de ontvangen kinder- en partneralimentatie en kostgeld van inwonende(n);



Polissen van de zorgverzekering, WA verzekering, inboedelverzekering en uitvaartverzekering
van dit jaar;



Laatste jaarlijkse vaststelling van de huur of laatste jaaroverzicht van hypotheek;



Specificaties van de vaste lasten van de afgelopen maand (gas en stroom, waterverbruik,
abonnementen);



Bankafschriften van de laatste drie maanden;



Schuldenoverzicht;



Schuldbewijzen (meest recente);



Brieven van schuldeisers die beslag leggen;



Medische rapporten en/of verklaringen.

Mocht u de stukken niet toevoegen bij het aanmeldingsformulier, dan dient u uiterlijk ten tijde van het
intakegesprek de stukken geordend klaar te hebben liggen.

