Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of –begeleiding
Perspectief
Bureau voor Budgetbeheer en –begeleiding
IJsselmeerweg 24
8081 KG Elburg
telefoon: 0525-685013 of 06-28941573

Door welke instantie bent u doorverwezen:
Naam:
Instelling:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:

Heeft u een aanvraag voor een schuldregeling bij een schuldregelende instelling gedaan?
Ja/nee*
Zo ja, kunt u aangeven bij welke instelling:
Naam instelling:
Adres instelling:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Heeft u en/of uw partner al eerder een aanvraag voor budgetbeheer en/of budgetbegeleiding
aangevraagd: ja / nee
Zo ja, kunt u aangeven waarom u opnieuw een verzoek tot het openen van een beheerrekening doet?

Gegevens aanvrager:
Sofinummer:
Man/vrouw
Achternaam (geboortenaam):
Voornamen voluit:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Gemeente:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Bereikbaar op telefoonnummer:
Nationaliteit:
Soort identiteitsbewijs:
Nummer Identiteitsbewijs:
Bank- of girorekeningnummer:
Heeft u nog meer bank- of girorekeningen: ja/nee
Indien ja:
de volgende bank- en of girorekeningen:
Bent u:
Samenwonend / Gehuwd op huwelijkse voorwaarden / Gehuwd in gemeenschap van goederen /
Geregistreerd partnerschap / Alleenstaand / Alleenstaand met inwonende minderjarige of meerderjarige
kinderen

Aantal inwonende kinderen:
Kind 1
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Kind 2
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Kind 3
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:

Kind 4
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Kinderbijslagnummer:
Huidig beroep:
Huidig adres werkgever of uitkeringsinstantie:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Personeelsnummer en/of uitkeringsnummer:
Vast dienstverband / tijdelijk dienstverband
Uitkering sinds:
Soort uitkering:
Einddatum uitkering:

Gegevens (eventuele) partner:
Sofinummer:
Man/vrouw
Achternaam (geboortenaam):
Voornamen voluit:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Gemeente:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Bereikbaar op telefoonnummer:
Nationaliteit:
Soort identiteitsbewijs:
Nummer Identiteitsbewijs:
Bank- of girorekeningnummer:
Heeft u nog meer bank- of girorekeningen: ja/nee
Indien ja:
de volgende bank- en of girorekeningen:

Bent u:
Samenwonend / Gehuwd op huwelijkse voorwaarden / Gehuwd in gemeenschap van goederen /
Geregistreerd partnerschap / Alleenstaand / Alleenstaand met inwonende minderjarige of meerderjarige
kinderen

Netto inkomsten per maand:
loon/salaris
pensioen
uitkering
alimentatie kind(eren)
alimentatie (ex-) partner
overig inkomen
teruggaaf inkomstenbelasting
kostgeld
premie sociale koopwoning
huurtoeslag
zorgtoeslag
kinderopvangtoeslag
kindertoeslag
kinderbijslag
(kwartaalbedrag omrekenen naar maandbedrag)
tegemoetkoming ziektekosten werkgever
vooraftrek belasting
heffingskortingen
woonkostentoeslag
langdurigheidstoeslag
studiefinanciering
tegemoetkoming studiekosten

Aanvrager:

Partner:

Uitgaven per maand:
huur
hypotheek (rente en aflossing)
belastingen/heffingen
gas
water
electra
reinigingsrechten
nominale premie ziektekostenverzekering
premie aanvullende ziektekostenverzekering
overige verzekeringen
koopsompolis
banksparen
spaarloonregeling
andere voorzieningen
vervoerskosten (excl. afschrijving en verzekering)
alimentatie kind
alimentatie ex-partner
telefoon vast
telefoon mobiel
studiekosten
overige vaste lasten
aflossing lening (geen hypotheek)
aflossing postorderkrediet
aflossing creditcard
aflossing roodstand rekening
overige aflossingen van schulden

Aanvrager:

Partner:

Belangrijk:
Van alle inkomsten en uitgaven dient u een specificatie van de laatste vier maanden bij te
voegen.
Drie meest recente inkomens/uitkeringsspecificaties bijvoegen
Weekinkomen omrekenen naar maandinkomen door te vermenigvuldigen met 4,333.
Vierwekelijkse inkomsten delen door 4 en vervolgens vermenigvuldigen met 4,333
Kosten eventuele premie levensverzekering, opstalverzekering en/of inboedelverzekering kunt
u vermelden onder “overige verzekeringen”
Onder “overig inkomen”wordt onder andere bedoeld een 13e maand, vakantiegeld,
verkoopbonus, fooien, winstdeling, tegemoetkomingen werkgever etc.

Bewijsstukken:
De volgende bewijsstukken dient u bij de aanvraag tot budgetbeheer in ieder geval te voegen:
-Geldig identiteitsbewijs van uzelf en uw (eventuele) partner
-Kopie sofinummer van uzelf en van uw (eventuele) partner
-Dagafschriften van (alle) bank- of giro-instellingen over de laatste 4 maanden
-Bewijzen van vermogen (bijvoorbeeld spaarrekeningen, beleggingsrekeningen etc.)

De ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
De ondertekenende(n) verklaart(verklaren) dat hij/zij kennis heeft (hebben) genomen van de
werkwijze van “Perspectief” en wel in het bijzonder van de richtlijnen als bedoeld in de
Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).
De ondergetekende(n) machtigt(machtigen) “Perspectief” om alle informatie in te winnen bij
en informatie te verstrekken aan derden die in het belang is van een goede uitvoering van het
budgetbeheer.
Ondergetekende(n) machtigt(machtigen) Perspectief om van zijn/haar gegevens gebruik te
maken teneinde de uitwisseling van gegevens met andere databases mogelijk te maken en wel
voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de uitvoering van het budgetbeheer.

Plaats: …………………………………………………………………………………………………………..
Datum: …………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening aanvrager: …………………………………………………………………………………….

Handtekening partner:…………………………………………………………………………………………
E. Ondertekening en machtiging

