VAN DER LINDEN
bewindvoeringen

					INTAKEFORMULIER
Persoonlijke gegevens

AANVRAGER

PARTNER

naam
voornamen
geboortedatum
geboorteplaats
geslacht
nationaliteit
BSN nummer
identiteitsdocument
nummer identiteitsdocument
Burgerlijke staat

(aankruisen)

per datum

(aankruisen)

per datum

ongehuwd
gehuwd
samenwonend
wettig gescheiden
in echtscheidingsprocedure
weduwe/weduwnaar
Kinderen

Voorletters + naam

Geboortedatum + BSN nummer

huurwoning

huur per maand

€

huurtoeslag

ja / nee

€

eigendomswoning

hypotheek per maand

€

inwonend

kostgeld / verblijfskosten

€

1e kind
2e kind
3e kind
4e kind
Woon- of verblijfgegevens
adres
postcode en woonplaats
naam tehuis/ verblijf
telefoon
huurtoeslag p. maand

naam verhuurder
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INKOMSTEN

AANVRAGER

PARTNER

netto-salaris per maand

€

€

€

€

toeslag-uitkering per maand €

€

kinderbijslag per kwartaal

€

€

kostgeld van kind / inwoner €

€

werkgever
adres
nummer salarisadministatie
beroep / functie
netto-uitkering (1) per
maand
soort uitkering
uitkeringsinstantie
registratienummer

registratienummer
kinderbijslag
Kindertoeslag
Zorgtoeslag
Voorlopige teruggave
Kinderopvang toeslag
WVG per kwartaal

€

€

€

€

andere inkomsten? Welke?
Hoeveel?
Staat u ingeschreven bij het
Uwv (cwi)?
heeft U sollicitatieplicht ?
DIGID
gebruikersnaam
wachtwoord
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VERMOGEN / BEZITTINGEN AANVRAGER

PARTNER

bankrekeningnummer
Bankrekeningnummer
spaarrekeningnummer
bezit u een auto? Waarde?

€

€

waarde eigen woning
waarde andere onroerend
goed
waarde van spaarbewijzen

€

€

€

€

€

€

waarde van effecten ?
Aandelen

€

€

waarde andere kostbare

€

€

bezittingen

indien u schulden heeft, vul dan de volgende tabel in.
NAAM SCHULDEISER

HOOGTE VAN SCHULD

AFLOSSING PER MAAND

PERSOONLIJKE LENING

BEDRAG VAN LENING

AFLOSSING

bij / van
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Zorg Verzekering

bij / via:

polisnummer / inschrijfnummer
welke aanvullende
verzekeringen
maandelijkse premie / bedrag

€

ABWZ-bijdrage voor verblijf in tehuis / kliniek

€

VERZEKERING

maatschappij

polisnummer

AVP

JA / NEE

INBOEDEL

JA / NEE

UITVAART

JA / NEE

LEVENS

JA / NEE

SPAAR

JA / NEE

AUTO

JA / NEE

tussenpersoon

JA / NEE

CONTACT-PERSOON

begeleidingsinstantie

privé

naam instantie
naam
adres
postcode+ plaats
telefoon
functie / relatie

Plaats:

Datum:
Aanvrager:

Partner:

Handtekening :

voor beoordeling aanname dient u tevens mee op te sturen of af te geven :
Kopieën van allerlei gegevens (zie bijlage 1)
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bijlage 1: intakeformulier

naam cliënt: ………………………………………………

Onderstaande zaken dient u met het ingevulde intake formulier op te sturen
soort
begeleidend schrijven van instantie

datum inlevering

paraaf

kopie paspoort of identiteitskaart aanvrager
(en partner)
kopie inschrijving zorgverzekering (polis of
pasje)
loon- of uitkeringsstroken van de laatste 3
maanden van aanvragen (en partner)
kopie inschrijving CWI aanvrager (en
partner) indien men een uitkering ontvangt.
bankafschriften van de laatste 3 maanden
Beschikking Voorlopige teruggave
Beschikking huur/zorg toeslag
kopie AVP verzekering
kopie inboedel-verzekering
kopie uitvaart-verzekering
kopie auto-verzekering (groene kaart)
kopieën eventuele andere verzekeringen
kopie hypotheek / koopakte
eventueel kopie testament
kopieën bewijssstukken overige bezittingen
kopie saneringsovereenkomst Kredietbank
bewijsstukken schulden: brieven en
rekeningen
bewijsstukken persoonlijke leningen
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