Inlichtingenformulier Verhaal
1.Persoonlijke gegevens
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
BSN

:
:
:
:
:
:
:

2.Gezinsamenstelling
Naam
Geb.datum
Relatie
BSN
1……………………………………………………………………………………………………………………………
o
o
o
2…………………………………………………………………………………………………………………………..
o
o
o
3…………………………………………………………………………………………………………………………..
o
o
o

school
werk
uitkering
school
werk
uitkering
school
werk
uitkering

3a.Gegevens werkgever/uitkerende instantie/pensioen
Naam

: ………………………………………………………………………………………………..

Adres/Woonplaats

: ………………………………………………………………………………………………..

Soort uitkering en kenmerk : ………………………………………………………………………………………………..

3b.Gegevens zelfstandig ondernemer/freelancer/ZZP
Naam

: ………………………………………………………………………………………………..

Adres/postcode/woonplaats : ………………………………………………………………………………………………..
Aard bedrijf

: ………………………………………

Rechtsvorm

: ………………………………………………………………………………………………..
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Inschr.KvK: ……………………………….

4.Inkomsten
Indien u aangifte doet voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekering, dient u tevens een
kopie van uw laatste aangifte en de daarop volgende aanslagen mee te zenden.

Vakantietoeslag

Onderhoudsplichtige
Bruto

Netto

Huidige echtgenoot/partner
Bruto
Netto

Eindejaarsuitkering
Ziektekostenverz.
Reiskostenvergoeding
Onkostenvergoeding
Gratificatie

Uit loondienst en/of uitkering en/of pensioen:
Drie recente betaalspecificaties en laatste jaaropgave meezenden.

Uit zelfstandig bedrijf of beroep:
Jaarrekening en toelichting over de laatste drie boekjaren meezenden.

5. Woonlasten
Huurwoning:

Huur
Huurtoeslag

€
€

Eigen woning

WOZ waarde €

per maand

Kopie aanslag gemeentebelasting meezenden

Hypotheek
Aflossing

€
€

per maand

Kopie hypotheekakte en bewijs aflossing meezenden

Kamerhuur

Huur

€

per maand

6. Schulden
Kopieën van schuldovereenkomsten en betalingsbewijzen meezenden

Naam
Schuldeiser
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Afsluitdatum

Hoofdsom

Aflossing
p.m.

Restant

7. Overige Uitgaven
a)

Ziektekostenverzekering

€

per ……………………..

b)

Zorgtoeslag

€

per ……………………..

c)

Kosten omgangsregeling

€

per ……………………..

d)

Verwervingskosten

€

per ……………………..

e)

Studiekosten

€

per ……………………..

f)

Alimentatie ex-echtgenoot €

per ……………………..

g)

Alimentatie kind(eren)

€

per …………………….

h)

Ouderbijdrage DUO/Wsf

€

per …………………….

Bestaande Onderhoudsbijdrage:

Kopie alimentatiebeschikking en betalingsbewijzen meezenden

8. Wijzigingen van omstandigheden/bijzondere omstandigheden
Zijn er binnen afzienbare tijd wijzigingen in uw omstandigheden te verwachten?
o ja
o nee
Zo ja, welke?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er bijzondere omstandigheden en/of dringende redenen op grond waarvan u meent
dat op u geen onderhoudsplicht rust t.o.v. uw ex-echtgeno(o)t(e)) en/of uw kinderen?
o ja
o nee
Zo ja, welke?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ondergetekende verklaart:
 Bovenstaande gegevens alsmede de op de bijlage(n) verstrekte gegevens naar
waarheid te hebben ingevuld;
 Geen gegevens te hebben achtergehouden waarvan hij/zij redelijkerwijs weet of
zou kunnen vermoeden dat deze voor de vaststelling van het op hem/haar te
verhalen bedrag van belang zou kunnen zijn;
 Ermee bekend te zijn dat hij/zij zich door het verstrekken van onjuiste gegevens
en/of het achterhouden van van belang zijnde gegevens schuldig maakt aan een
strafbaar feit;
 Ermee bekend te zijn dat het als gevolg van onjuiste en onvolledige gegevens te
weinig verhaalde bedrag als nog van hem/haar opvorderbaar zal zijn;
 Ermee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een
persoonsregistratie.

Plaats: ………………………………….

Datum: ……………………………………

Handtekening

Handtekening echtgenoot/partner

……………………………………

………………………………………………….
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