
1. Gegevens rechthebbende Partner (indien van toepassing)

BSN: BSN:

Achternaam: Achternaam:

Voornamen: Voornamen:

Geboren: Geboren:

Geboorteplaats: Geboorteplaats:

Geslacht: □  Man □  Vrouw Geslacht: □  Man □  Vrouw

Burgerlijke staat:

□ Ongehuwd □ Gehuwd
□ Gescheiden □ Weduw(e)(naar)

Burgerlijke staat:

□ Ongehuwd □ Gehuwd
□ Gescheiden □ Weduw(e)(naar)

Nationaliteit: Nationaliteit:

2. Indien niet de Nederlandse nationaliteit

Rechthebbende: Partner (indien van toepassing):

V nummer: V nummer:

Verblijfsvergunning:
□ Ja □ Nee

Verblijfsvergunning:
□ Ja □ Nee

Indien ja, geldig tot: Indien ja, geldig tot:

Soort verblijfsvergunning:
□ Asiel □ Regulier □ Anders

Soort verblijfsvergunning:
□ Asiel □ Regulier □ Anders

Indien Regulier, o.g.v. art. 64 Vw:
□  Ja □  Nee

Indien Regulier, o.g.v. art. 64 Vw:
□  Ja □  Nee

Indien anders, welke: Indien anders, welke:

3. Adres- en contactgegevens

Gegevens rechthebbende: Partner (invullen indien afwijkend van rechthebbende):

Woonadres: Woonadres:

GBA adres hetzelfde als woonadres:
□  Ja □  Nee

GBA adres hetzelfde als woonadres:
□  Ja □  Nee

Indien nee, verblijfadres: Indien nee, verblijfadres:

Sinds welke datum: Sinds welke datum:

Verblijfadres bekend bij GBA: □  Ja □  Nee Verblijfadres bekend bij GBA: □  Ja □  Nee

Indien nee, waarom niet: Indien nee, waarom niet:
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4. Bank/girorekeningen

Gegevens rechthebbende: Partner (indien afwijkend van rechthebbende):

Betaalrekening nr.: Betaalrekening nr.:

Huidig saldo: Huidig saldo:

5. Familieleden

5.1. Kind 1: Kind 2:

BSN: BSN:

Achternaam: Achternaam:

Voornamen: Voornamen:

Geboortedatum: Geboortedatum:

Geboorteplaats: Geboorteplaats:

Geslacht: □  Man □  Vrouw Geslacht: □  Man □  Vrouw

Woonadres (indien afwijkend van rechthebbende): Woonadres (indien afwijkend van rechthebbende):

GBA adres hetzelfde als woonadres: □  Ja □  Nee GBA adres hetzelfde als woonadres: □  Ja □  Nee

Zo nee, waarom niet: Zo nee, waarom niet:

Schoolgaand/studerend: □  Ja □  Nee Schoolgaand/studerend: □  Ja □  Nee

Werkend: □  Ja □  Nee Werkend: □  Ja □  Nee

Telefoon: Telefoon:

Mailadres: Mailadres:

Indien er meer dan 2 kinderen zijn dan de gevraagde gegevens op de achterkant van dit formulier vermelden.

5.2. Vader rechthebbende: Moeder rechthebbende:

Achternaam: Achternaam:

Voornamen: Voornamen:

Geboortedatum: Geboortedatum:

Geboorteplaats: Geboorteplaats:

Woonadres: Woonadres (indien afwijkend van vader aanvrager):

Telefoonnummer: Telefoonnummer:

Mailadres: Mailadres:

5.3. Vader partner: Moeder partner:

Achternaam: Achternaam:

Voornamen: Voornamen:

Geboortedatum: Geboortedatum:

Geboorteplaats: Geboorteplaats:
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Woonadres: Woonadres (indien afwijkend van vader partner):

Telefoonnummer: Telefoonnummer:

Mailadres: Mailadres:

5.4. Broer/zus 1 van:
       □  Rechthebbende □  Partner

Broer/zus 2 van:
□  Rechthebbende □  Partner

Betreft:  □  Broer □  Zus Betreft:  □  Broer □  Zus

Achternaam: Achternaam:

Voornamen: Voornamen:

Geboortedatum: Geboortedatum:

Geboorteplaats: Geboorteplaats:

Woonadres: Woonadres:

Telefoonnummer: Telefoonnummer:

Mailadres: Mailadres:

Indien er meer dan 2 broers/zusters zijn dan de gevraagde gegevens op de achterkant van dit formulier vermelden.

Zijn de familieleden van rechthebbende en/of partner ingelicht over de aanmelding voor
onderbewindstelling/mentorschap,/curatele: □  Ja □  Nee

6. Verzoeker

Rechthebbende is tevens verzoeker: □  Ja    □  Nee

Zo nee, achternaam verzoeker:

Voornamen verzoeker:

Geboortedatum verzoeker:

Geslacht verzoeker: □   Man □   Vrouw

Relatie tot rechthebbende:

7. Persoonlijk-/maatschappelijk begeleider/hulpverlener

Naam en voorletters:

□   Man □   Vrouw

Functie:

Werkzaam bij:

Bezoekadres:

Correspondentieadres:

Telefoonnummer:

Mailadres:

Bereikbaar op: □  Maandag □ Dinsdag □ Woensdag □ Donderdag □ Vrijdag, tussen:                                uur
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8. Inkomsten □  maand □  week □  4 weken (bij afwijkingen dit apart vermelden in het betreffende veldje)

Rechthebbende: Partner (indien van toepassing):

Bruto: Netto: Bruto: Netto:

Arbeidsloon:

WWB (alleen netto) (WWB alleen netto)

Bijz. bijstand (netto) Bijz. bijstand (netto)

UWV:

Werkgever (aanvulling):

Pensioen:

Alimentatie:

Onderhoudsbijdrage:

Andere vergoedingen:

Kinderbijslag (netto): Kinderbijslag (netto)

Kinderopvangtoeslag:

AOW:

Zorgtoeslag:

Huurtoeslag:

Andere toeslagen:

WTCG:

CAK compensatie:

Belastingteruggave:

Vooraftrek belastingen:

Lijfrente/spaarloon/ander:

Andere
teruggaven/inkomsten:

Inkomsten kinderen die
tot het huishouden
behoren (arbeid,
uitkering,
studiefinanciering etc.):

Bedrag inkomsten
kinderen:
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9. Uitgaven □  maand □  week □  4 weken (bij afwijkingen dit apart vermelden in het betreffende veldje)

Rechthebbende: Partner: (indien van toepassing):

Huur:

Hypotheek:

Rente:

Aflossing:

Servicekosten:

Energie (gas, licht):

Water:

Waterschapsbelastingen:

Gemeentelijke heffingen:

Andere heffingen:

WOZ:

Abonnement Ziggo/UPC/anders:

Inhoud pakket Ziggo/UPC/anders:

Vaste telefoon abonnement:

Soort abonnement/pakket:

Telefoonaanbieder:

Abonnement mobiele telefoon:

Soort abonnement/pakket:

Mobiele telefoonaanbieder:

Internetabonnement indien niet in pakket
Ziggo/UPC/mobiel/anders:

Soort abonnement/pakket:

Premie ziektekosten:

Alimentatie/onderhoudsbijdrage:

Abonnement krant/tijdschrift:

Andere abonnementen:

Lidmaatschap sport/muziek/anders:

Naam vereniging/muziekschool/anders:

Lidmaatschap per jaar/kwartaal/maand:

Kosten lidmaatschap:

Studiekosten:

Aflossing privélening/krediet etc.:

Aanbieder privélening/krediet etc.:

Soort privélening/krediet etc.:

Totaalbedrag privélening/krediet etc.:
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Aflossingstermijn per □ Week □ Maand □ ….....

Aflossingsbedrag:

Inboedelverzekering:

Opstalverzekering:

WA verzekering:

Begrafenisverzekering:

Levensverzekering:

Autoverzekering:

Wegenbelasting:

Andere uitgaven:

10. Vermogen

Rechthebbende: Partner (indien van toepassing)

Eigen woning/vakantiewoning: □  Ja  □  Nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Saldo hypotheek:

Huidige WOZ waarde eigen woning:

Auto/motor in bezit (op naam): □  Ja  □  Nee

Zo ja, merk en type  auto/motor:

Kenteken:

Huidige kilometerstand:

Saldo spaarrekeningen:

Aandelen: □  Ja  □  Nee

Zo ja, huidige waarde:

Effecten: □  Ja  □  Nee

Zo ja, huidige waarde:

Overige bezittingen: □  Ja  □  Nee

Zo ja, welk bezit, huidige waarde:

11. Schulden

Rechthebbende: Partner (Indien van toepassing)

Betalingsachterstanden: □  Ja  □  Nee Betalingsachterstanden: □  Ja  □  Nee

Zo ja, huidig saldo achterstand: Zo ja, huidig saldo achterstand:

Schuldeiser achterstand: Schuldeiser achterstand:

Betalingsregeling getroffen: □  Ja  □  Nee Betalingsregeling getroffen: □  Ja  □  Nee
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Problematische schuldensituatie: □  Ja  □  Nee Problematische schuldensituatie: □  Ja  □  Nee

Zo ja, huidig saldo schulden (totaal): Zo ja, huidig saldo schulden (totaal):

Huisuitzetting op korte termijn: □  Ja  □  Nee Huisuitzetting op korte termijn: □  Ja  □  Nee

Indien ja, contact gehad met verhuurder: □ Ja  □ Nee Indien ja, contact gehad met verhuurder: □ Ja □  Nee

Resultaat: Resultaat:

Schuldenregeling getroffen: □  Ja  □  Nee Schuldenregeling getroffen: □  Ja  □  Nee

Zo ja, welke en met welke instantie: Zo ja, welke en met welke instantie:

Zo nee, aangemeld voor schuldenregeling:
□  Ja  □  Nee

Zo nee, aangemeld voor schuldenregeling:
□  Ja  □  Nee

Eerder WSNP uitgesproken: □  Ja  □  Nee Eerder WSNP uitgesproken: □  Ja  □  Nee

Zo ja, met schone lei afgesloten: □  Ja  □  Nee Zo ja, met schone lei afgesloten: □  Ja  □  Nee

Indien schone lei, sinds wanneer: Indien schone lei, sinds wanneer:

Toelichting:

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) kennis te hebben genomen van het feit dat de bewindvoerder in het
kader van het stabiliseren, beheren en optimaliseren van inkomsten en vermogen (beschermingsbewind,
curatele) alsmede in het kader van de uitvoering van mentorschap, gerechtigd is om noodzakelijke informatie
op te vragen of aan derden te verstrekken en hiervoor de noodzakelijke handelingen te verrichten.

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) tevens kennis te hebben genomen van het feit dat de aanvraag
alleen in behandeling kan worden genomen als het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

Plaats: Plaats:     Plaats:
Datum: Datum:     Datum:
Handtekening rechthebbende: Handtekening partner:     Handtekening verzoeker:

Onderstaande documenten bijvoegen. Op elke kopie het nummer vermelden van de bijbehorende vraag op
het formulier. Uw aanvraag kan pas in behandeling worden genomen als alle noodzakelijke informatie
aanwezig is.

□  Kopie(en) geldige legitimatie van alle
    gezinsleden

□  Kopie verblijfsvergunning (indien van toepassing) van
    alle gezinsleden

□  Uittreksel bevolkingsregister (origineel) □  Beschikkingen zorgtoeslag, huurtoeslag,
    kinderbijslag, voorlopige belastingteruggave,
    andere beschikkingen

□  Medische documenten waaruit noodzaak tot
    bewindvoering/mentorschap/curatele blijkt

□  CIZ indicatie (origineel),  kopie behandelplan,
    kopie opnamebewijs, zorgverlener etc.

□  Kopie afschriften van alle betaal- en
     spaarrekeningen van de laatste 3 maanden, van
     alle gezinsleden

□  Kopie specificatie van alle inkomsten van de
    laatste 3 maanden, zie vraag 8
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□  Origineel Huurcontract, huurspecificatie/
    originele koopakte/hypotheekakte, originele
    laatste WOZ beschikking

□  Kopie nota hypotheekrente en aflossing, energie,
    water, heffingen, belastingen, verzekeringen,
    abonnementen, ziektekostenpremie, studiekosten,
    kredieten, telefoon, servicekosten, zie ook vraag 9

□  Originele verzekeringspolissen □  Contract ziggo/UPC/telefoonabonnement (vast en
    mobiel)

□  Kopie kentekenbewijs deel 1 en 2 □  Origineel kentekenbewijs deel 3

□  Schulden gesorteerd op schuldeiser en datum □  Kopie van wat verder nog van belang is

Het volledig ingevulde formulier mag samen met de bijlagen worden opgestuurd naar het adres op de 1e
pagina van dit formulier. Zorg ervoor dat er voldoende postzegels op de envelop zitten. Onvoldoende
gefrankeerde enveloppen worden niet in ontvangst genomen.
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