Aanmeldformulier
Burger Service Nummer (BSN)
Naam
Voornamen
Nationaliteit
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Burgerlijke Staat

Indien gehuwd
Woonsituatie

⃝ Man

⃝ Vrouw

Privé:
Mobiel:
⃝ Gehuwd/geregistreerd partnerschap;
⃝ Ongehuwd
⃝ Gescheiden
⃝ Huwelijkse voorwaarden
⃝ Gemeenschap van goederen
⃝ Alleen wonend
⃝ met kinderen
⃝ Samenwonend
⃝ met kinderen
⃝ Verblijvend in instelling/inrichting
⃝ Zonder vaste woon/verblijfplaats

Gegevens (ex)Partner
Burger Service Nummer (BSN)
Naam
Voornamen
Nationaliteit
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon
E-mail
Geslacht

⃝ Man

⃝ Vrouw

Huisvesting
⃝ Huurwoning
⃝ Koopwoning
⃝ Anders, namelijk:

Aanvullende gegevens
Hoogte van alle inkomsten
Hoogte van alle uitgaven

€
€

Naam bank en bankrekeningnummers

Geschat vermogen
(spaarrekening, auto, levensverzekering etc.)
Heeft u schulden?
Hoeveel is het totaal van de schulden? (schatting)
Heeft u een betaal achterstand?
(huur, energie, ziektekosten, etc.)
Hoeveel is het totaal van de achterstand? (schatting)
Ligt er beslag op uw komen?
Bent u aangemeld bij schuldhulpverlening?
Heeft u een aanvraag WSNP ingediend?
Bent u toegelaten tot de WSNP?

⃝ Ja
€
⃝ Ja

⃝ Nee
⃝ Nee

€
⃝ Ja
⃝ Nee
⃝ Ja
⃝ Nee
⃝ Ja
⃝ Nee
⃝ Ja
⃝ Nee
⃝ Ik ben uit de WSNP gezet.

Overige belangrijke informatie
Wijzigt zich op korte termijn een
situatie als werk, gezinsuitbreiding,
scheiding, verhuizen, etc?

Toelichting:

Zo ja, wat gaat er veranderen?

Gegevens contactpersoon instelling
Heeft u een persoonlijk begeleider?
⃝ Ja
Instelling
Voornaam
Achternaam
Adres van de instelling
Postcode
Vestigingsplaats
Telefoon/mobiel
Email adres
Bereikbaar op:
Ma
Reden van de aanvraag (en bijzonderheden)

⃝ Nee

Di

Woe

Do

Vr

Za

Zo

Geeft u hieronder in het kort weer wat de aanleiding voor de aanmelding is.

Geeft u hieronder aan van welke dienst u gebruik wenst te maken.

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat het formulier naar waarheid is ingevuld:
Plaats:

……………………………………

Handtekening aanvrager:

……………………………………

Handtekening partner:

……………………………………

Handtekening verwijzer

……………………………………

Datum:

…………………………

Benodigde bewijzen:










Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs)
Meest recente salarisstrook of uitkering specificatie
Laatste jaaropgave
Indien van toepassing gegevens van toegekende toeslagen
Indien van toepassing laatste belastingaangifte en/of -aanslag
Huurcontract of hypotheekakte
Alle relevante verzekeringspolissen
Indien van toepassing gegevens met betrekking tot de schulden
Kopieën van de bankafschriften van alle bankrekeningen van de 1e van de laatste maand tot
nu.

