
 

 

Intakeformulier Yverius Bewindvoering 

 

Persoonsgegevens 

 Aanvrager  

Voornamen (voluit)   

Tussenvoegsels    

 Achternaam (en evt. 

meisjesnaam) 

  

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoonnummer 

Emailadres 

  

Geboortedatum   

Geboorteplaats    

Geslacht   

Nationaliteit   

BSN nr 

Paspoort / ID-kaart Nr 

 

Datum afgifte   

Datum geldig tot   

Verblijfsvergunning 

(indien van toepassing) 

  

Soort verblijfsvergunning   

 Bewijsstukken 

 • Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee 

 

 



Welke situatie is op u van toepassing? Kruis aan wat van toepassing is 

□ Alleenstaand 

□ Alleenstaand met inwonende minderjarige kinderen 

□ Alleenstaand met inwonende meerderjarige kinderen 

□ Alleenstaand met inwonende minder- en meerderjarige kinderen 

□ Samenwonend 

□ Weduwe/Weduwnaar 

□ Gescheiden, zo ja per welke datum: 

□ Getrouwd in gemeenschap van goederen 

□ Getrouwd onder huwelijkse voorwaarden 

□ Geregistreerd partnerschap 

Gaat u op korte termijn verhuizen ? 

Ja/nee 

Zo ja, met ingang van:  

Nieuw adres: 

Postcode en woonplaats: 

 Bewijsstukken 

•  Stuur in geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap een kopie van het 

trouwcertificaat of samenlevingscontract mee, • Stuur in geval van een scheiding een kopie van 

de echtscheidings- en/of alimentatiebeschikking 

Uw huidige beroep  

Naam werkgever  

Adres   

Postcode en plaats  

Vorm arbeidsrelatie Vast/tijdelijk/detachering 

 

Soort 

arbeidsovereenkomst 

 

Einddatum contract 

(indien bekend) 

 

Uitkeringsinstantie ZW/WW/WAO/WIA/WAJONG of 

anders: 



Einddatum uitkering 

(indien bekend) 

 

 

 

Gegevens partner 

   

Voornamen (voluit)   

Tussenvoegsels (van, 

de etc) 

  

 Achternaam (en evt. 

meisjesnaam) 

  

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoonnummer 

Emailadres 

  

Geboortedatum   

Geboorteplaats    

Geslacht   

Nationaliteit   

BSN nr 

Paspoort / ID-kaart Nr 

 

Datum afgifte   

Datum geldig tot   

Verblijfsvergunning 

(indien van toepassing) 

  

Soort verblijfsvergunning   

 

 

Huidig beroep  

Naam werkgever  



Adres   

Postcode en plaats  

Vorm arbeidsrelatie Vast/tijdelijk/detachering 

Soort 

     arbeidsovereenkomst 

 

Einddatum contract 

(indien bekend) 

 

Uitkeringsinstantie ZW/WW/WAO/WIA/WAJONG of 

anders: 

Einddatum uitkering 

(indien bekend) 

 

 

 

 

Schuldhulptraject 

Bent u in budgetbeheer: ja/nee     Zo ja, bij:                            contactpersoon:  

Is er sprake van een schuldregeling: ja/nee       Zo ja, minnelijke regeling/WSNP 

Startdatum schuldregeling: 

 

INWONENDEN 

Ik deel de woning nog met andere personen, zoals met pleegkinderen, ouders, andere familieleden 

kostgangers of onderhuurders    Ja  / Nee  

Voorletters inwonende Achternaam inwonende Relatie tot inwonende 

  

  

  

  

  

 VERZORGING VAN KINDEREN   

 Aanvrager Partner 

 

                     

                     



 
 

VERBLIJFADRES KINDEREN 

  Als (één van) de kinderen niet thuiswonend (is) zijn, wat is dan het verblijfadres?   

  

Naam + achternaam kind Adres Postcode Woonplaats 

    

    

    

    

 INKOMSTEN 

 
 • Stuur een kopie van bewijs van alle inkomsten van uzelf en/of uw partner mee.  

 

Begeleiding door Zorginstelling  

 

Krijgt u op enige wijze begeleiding, verzorging of ondersteuning ? ja / nee  

Naam organisatie :  

Adres :  

Postcode en plaats:  

Naambegeleider:  

 

         Partner 

         Partner 

         Partner 

         Partner 

         Partner 

         Partner 

         Partner 

         Partner 

         Partner 

 



Telefoonnummer:  

E-mail adres begeleiding:  

Zorg op basis van PGB : ja / nee*      zo ja, naam budgethouder:                   Telefoonnummer:  

 

Belastingaangifte 

Vorig jaar gedaan : ja /nee * ( jaar 20___ ) bewijs : ja / nee 

2 jaar terug gedaan : ja / nee * ( jaar 20___ ) bewijs: ja / nee*  

3 jaar terug gedaan : ja / nee * ( jaar 20___ ) bewijs : ja / nee*  

 

Overige belastingen/heffingen  

Gemeentelijke belastingen : kwijtschelding aangevraagd: ja /nee * ( jaar 20___ )  

Waterschapslasten : kwijtschelding aangevraagd: ja /nee * ( jaar 20___ )  

 

Verzekeringen  

Aansprakelijkheidsverzekering : ja / nee / weet niet* verzekeringsmaatschappij:  

Inboedelverzekering : ja / nee / weet niet * verzekeringsmaatschappij:  

Uitvaartverzekering : ja / nee / weet niet * verzekeringsmaatschappij: 

 

Bezittingen 

Auto : ja / nee                                kenteken:                   Waarde: €  

Scooter : ja / nee                           kenteken:                    Waarde: €                

Brommer : ja / nee                        kenteken:                              Waarde: € 

Caravan : ja / nee                                kenteken:                                  Waarde: € 

Boot : ja / nee                                      lig-/stallingsplaats:                                 Waarde: € 

Woning: ja/nee                                   hypotheekschuld: €                                WOZ: € 

                                                               Bank: 

 

OVERZICHT VAN ALLE BANK-, GIRO- EN SPAARREKENINGEN (van zowel aanvrager als 

partner) 

IBAN nummer Ter name van Saldo 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

Contanten 

Totaal bedrag 

€ 

€ 



 Bewijsstukken 

•  Stuur de afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de 1e van de vorige 

maand tot dit moment mee.  Ook als u geen of weinig saldo heeft. 

SCHULDEN 

Naam Schuldeiser Ingangsdatum  Oorspronkelijk Restant  Aflossing per maand 

   Bedrag Bedrag      (indien van toepassing) 

 

  € € € 

  € € € 

  € € € 

  € € € 

  € € € 

  € € € 

  € € € 

  € € € 

  € € € 

  € € € 

€ € € 



  

  € € € 

  € € € 

  € € € 

  € € € 

 
. 

 

Heeft u CJIB boetes : ja/ nee * zo ja, welke boetes  

Strabis (aantal):                                       totaal bedrag: €  

Mulder (aantal):                                      totaal bedrag: € 

Heeft u eerder schuldhulpverlening gehad : ja / nee * zo ja , minnelijke regeling of WSNP  

Heeft u een ‘schone lei’-verklaring na WSNP : ja / nee * zo ja , datum ‘schone lei’: ___________ Bewijs: 

ja/ nee*  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uitgaven                bedrag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huur 
 

kale huur 
 

servicekosten 
 

Hypotheek 
 

rente 
 

aflossing levensverz. 
 

kadastrale gegevens 
 

WOZ-waarde 
 

Collegegeld 
 

Elektra 
 

Gas 
 

Gas + elektra 
 

Water 
 

Zorgverzekering 
 

bestuurlijke premie  

Levensonderhoud 
 

Motorrijtuigenbelasting  

Vervoerskosten  

Telefoon vast  

Internet & tv  

Mobiele telefoon  

Krant  

Abonnementen  

Lidmaatschap  

Gem. belastingen  

Eigen bijdrage (bv.CAK)  

Aflossing 1  

Aflossing 2  

……….  

……….  



 

 

Familie-overzicht  

 

Ouders aanvrager (1e graad bloedverwantschap):  

Vader in leven : ja / nee     ja, geboortejaar: _______ nee, overlijdensdatum: ____________  

Moeder in leven: ja/nee   ja, geboortejaar: _______ nee, overlijdensdatum: ____________  

Ouders partner (1e graad bloedverwantschap):  

Vader in leven : ja / nee     ja, geboortejaar: _______ nee, overlijdensdatum: ____________  

Moeder in leven: ja/nee   ja, geboortejaar: _______ nee, overlijdensdatum: ____________ 

 

Andere familieleden (2e graad verwantschap)? In goede gezondheid of kort geleden gestorven?  

(het gaat bij deze vraag om broers, zussen, grootouders en kleinkinderen)  

 

Familielid 2e graad                naam:                              Geboortedatum:                 overlijdensdatum:  

Familielid 2e graad                naam:                              Geboortedatum:                 overlijdensdatum: 

Familielid 2e graad                naam:                              Geboortedatum:                 overlijdensdatum: 

Familielid 2e graad                naam:                              Geboortedatum:                 overlijdensdatum: 

Familielid 2e graad                naam:                              Geboortedatum:                 overlijdensdatum: 

Familielid 2e graad                naam:                              Geboortedatum:                 overlijdensdatum: 

Familielid 2e graad                naam:                              Geboortedatum:                 overlijdensdatum: 

Familielid 2e graad                naam:                              Geboortedatum:                 overlijdensdatum: 

 


