
 

                                                       

 

Aanmeldformulier Schuldhulpverlening  
In te vullen door Schuldhulp De Schie 
Datum ontvangst ingevulde aanmeldingsformulier 
Datum dossier compleet      
Naam intaker       
Naam behandelaar        
Cliëntnummer        
 
1. Persoonlijke gegevens 
Aanvrager       Partner aanvrager 
Naam        Naam 
BSN        BSN 
Adres        Geboortedatum 
Postcode       Telefoon 
Woonplaats 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Telefoonnummer thuis 
Telefoonnummer mobiel 
Email 

2. Gezinssituatie 
 
 
 
 
 
 
 
   
    Heeft u kinderen? 
       (indien u nee heeft beantwoord kunt u verdergaan met vraag 4) 

  

o Samenwonend 
o Samenwonend met samenlevingsconvenant 
o Gehuwd in gemeenschap van goederen 
o Gehuwd op huwelijkse voorwaarden 
o Geregistreerd partnerschap 
o Alleenstaand 
o Alleenstaand met inwonende minderjarige kinderen 
o Gescheiden 

 
o Ja 
o Nee 

 

 
 
 
 

3a. Kinderen 
Naam Geboortedatum Inwonend Uitwonend 
1   o  o  
2   o  o  
3   o  o  
4   o  o  

3b. Zijn er andere inwonende personen op uw adres 
(behalve partner en/of inwonende kinderen) 
 

o Ja  
o Nee 
 



 

                                                       

 

 
 

4. Is er sprake van een crisissituatie? Ja, vul onderstaand in. Nee, ga verder met vraag 5 
Crisissituatie 
 
 

Aanzegging                Datum aanzegging/     Datum ontruiming/    Schuldeiser/ 
ontruiming/                aankondiging     Afsluiting/verkoop    Deurwaarder 
afsluiting energie 

Is ontruiming van de 
woning aangezegd: 
 

 
ja/nee 
 

Is de afsluiting energie  
aangekondigd: 
 

ja/nee 
 
 

Is afsluiting water/gas  
aangekondigd: 
 

ja/nee 
 
 

*  Geef aan wat van toepassing is/ altijd kopie stukken aanleveren! 

5. Heeft u op dit moment een eigen bedrijf (ook ZZP) 
o Ja  
o Nee 
 

*  Geef aan wat van toepassing is/ altijd kopie stukken aanleveren! 

6a. Ligt er beslag op uw inkomen en/of van uw partner: 
Ja, er wordt beslag gelegd door: 
Nee 
 
6b. Ligt er beslag op de toeslagen van u en/of uw partner: 
Ja, er wordt beslag gelegd door: 
Nee 
 
6c. Beschikt u over een bank/giro rekening waarop u niet rood mag staan: 
Ja, rekeningnummer: 
Nee  

*  Geef aan wat van toepassing is/ altijd kopie stukken aanleveren! 

 

7. Verklaring en ondertekening 
 
• Ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dat het formulier naar waarheid is ingevuld. 
 
Plaats:          Plaats: 
 
Datum:          Datum: 
 
Handtekening aanvrager:       Handtekening partner: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                       

 

 
 
Graag meenemen: 
 
Persoonlijke gegevens: 
 

o echtscheidingspapieren inclusief eventueel alimentatiebeschikking (partner- en/of kinderalimentatie) 
(indien van toepassing 

o notariële akte samenlevingscontract (indien van toepassing) 
o alimentatieplicht en nihilstelling (indien van toepassing 
o toetsing BKR.  Dit kan gratis via https://www.bkr.nl/inloggen/ u heeft wel uw Digid nodig.  
o ondertekend toestemmingsformulier De Schie 
o geldig legitimatiebewijs (ID-kaart/paspoort/rijbewijs); 

 
Inkomen: 

o inkomen/arbeidscontract- of uitkeringspecificaties van de laatste 3 maanden 
o bankafschriften van de laatste 3 maanden van al uw rekeningnummers 
o beschikking zorgtoeslag / huurtoeslag / kindgebonden budget  
o beschikking voorlopige teruggave inkomstenbelasting (heffingskortingen)  
o bewijzen van vermogen (spaargeld, tweede woning)  

 
Uitgaven: 

o recente huurspecificatie/kostgeldovereenkomst/contract kamerhuur; 
o hypotheekgegevens; specificatie actuele hypotheekkosten, WOZ-beschikking, jaargegevens 

hypotheekschuld 
o polisblad zorgverzekering 
o energieleverancier 
o water 
o gemeentelijke belastingen 
o mobiel telefoonabonnement 
o internet/telefonie/televisie 
o verzekeringen 
o overzicht van uw schulden (u dient hiervoor gebruik te maken van bijgevoegd formulier); 

 
Crisis: 

o vonnis tot ontruiming en/of aankondiging afsluiting van energie en/of water 
 
Algemeen: 

o akkoordverklaring opdrachtgever 
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