
 

                                    

                      Aanvraagformulier  
                                     Schulddienstverlening 

 

Persoonlijke gegevens 

 

 Aanvrager Partner 

Achternaam (geboortenaam)     

Voornamen (voluit)       

Geboortedatum   

BSN nummer   

Adres  

 

 

Postcode    

Woonplaats   

Telefoonnummer   

E-mail   

IBAN   

Burgerlijke staat O Alleenstaand 

O Samenwonend 

O Gehuwd in gemeenschap van goederen 

O Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden 

O Geregistreerd partnerschap 

Heeft u kinderen?                     O Ja   O Nee 

O Thuiswonend  O Uitwonend Aantal jonger dan 18:        Aantal ouder dan 18: 

 Dreigende situatie (bel ons direct: 14 0511) 

Dreigt er een ontruiming van uw 

woning? 

O Ja    O Nee Datum ontruiming: 

Afsluiting van energie? O Ja    O Nee Datum afsluiting: 

Afsluiting van water? O Ja    O Nee Datum afsluiting: 

 Hoe bent u in de financiële problemen gekomen? 

 

 

 

 

 

Wat verwacht u van ons? 

 



Met het ondertekenen van dit formulier: 

- Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat het formulier naar waarheid is ingevuld. 

- Ondergetekende(n) machtigt/machtigen de gemeente Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel om (persoonlijke) informatie uit te wisselen met en op te vragen bij anderen. Als 

dat noodzakelijk is voor het structureel oplossen of beheersbaar maken van financiële problemen. 

- Ondergetekende(n) blijft verantwoordelijk voor het tijdig betalen van alle verplichtingen inclusief de vaste lasten. 

- Ondergetekende(n) weet dat zij/hij na een aanvraag bij de gemeente Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel geen nieuwe schulden mag maken. 

- Ondergetekende(n) stemt/stemmen in met toetsing en registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) 

- Ondergetekende(n) stemt/stemmen er mee in dat tijdens behandelingsperiode gereserveerde gelden ponds-pondsgewijs verdeeld worden over zijn/haar/hun 

schuldeisers, ook als geen regeling tot stand komt. 

 

Hulpverlening 

Heeft u hulpverlening? O Ja    O Nee Gegevens hulpverlening: 

 

Door wie bent u 

doorverwezen? 
 

 Inkomen 

 Aanvrager Partner Per maand/4-

weken 

Loon/salaris    

Uitkering     

Huurtoeslag    

Zorgtoeslag    

Heffingskortingen    

Kind gebonden budget    

Overig    

 
Schulden 

Welk bedrag aan schulden heeft 

u in totaal? 

 

€ 

Staat u of uw partner rood? 

 

O Ja       O Nee Hoogte roodstand: € 

Ligt er beslag op uw inkomen? O Ja       O Nee Wie is de beslaglegger: 

Heeft u eerder hulp gehad bij het 

oplossen van schulden? 

  

O Ja, via de gemeente 

O Ja, ik heb in de WSNP gezeten 

O Ja, ik heb in een faillissement gezeten 

O Nee 

Bent u zelfstandig ondernemer of 

de afgelopen 5 jaar geweest? 

O Ja       O Nee 

Is de belastingaangifte over de 

afgelopen 5 jaar ingediend?  

O Ja       O Nee 

 
 

Plaats:  ……………………………………………….   
 

Datum: ………………………………………………. 
 

Handtekening aanvrager:    Handtekening partner: 
 

……………………………………………….   ………………………………………………. 

 
 

Wilt u de volgende documenten aan dit formulier toevoegen: 

- Kopie van de laatste brief van al uw schuldeisers 

- Kopie bankafschriften van de laatste drie maanden (alle bankrekeningen) 

- Kopie van uw legitimatiebewijs 

- Kopie van al uw inkomstenbewijzen (loon, uitkering, toeslagen) 

- Kopie van al uw vaste lasten 

 


