Aanvraagformulier
Schuldhulpverlening
Postadres: Postbus 1183, 6160 BD Geleen
Telefoon: 045 - 560 57 05

1. Gegevens klant

2. Crisissituatie

Met dit formulier vraagt u om toegelaten te worden tot
de schuldhulpverlening. Met behulp van de gevraagde
gegevens kan hierover een besluit worden genomen.
Uw aanvraag heeft betrekking op schulden of andere
financiële problemen. U vraagt om hulp bij het beheersen of oplossen van deze schulden en financiële problemen. Als uw aanvraag wordt toegekend, zal door de
schuldhulpverlenende organisatie worden bepaald welk
soort hulpverlening u geboden kan worden. Dit zal dan
in een overeenkomst/Plan van Aanpak met u worden
vastgelegd.

Wendt u zich tot de schuldhulpverlening omdat er bij

Achternaam (geboortenaam):

• royement van basisverzekering ziektekosten?

u sprake is van:
• aanzegging tot woningontruiming of aankondiging
van executieverkoop
! Ja

• aankondiging afsluiting van gas, water of energie?
! Ja

! Ja
Voornamen:

Geslacht:

! man

! vrouw

!
 Nee

!
 Nee

!
 Nee

Indicatie totale schuld

€ …………

Indicatie aantal schuldeisers

€ …………

3. Schuld- en inkomensindicatie

Adres (straatnaam, huisnummer):

Postcode en woonplaats:

Is er sprake van een nog lopende gerechtelijke procedure?
! Ja

Telefoonnummer (vast en/of mobiel):

Is er sprake van openstaande boete(s)?
! Ja

E-mailadres:

!
 Nee

!
 Nee

Bent u (mede-)eigenaar van een onderneming?
! Ja

!
 Nee

Burgerservicenummer:

Bent u reeds benaderd door een deurwaarder

Geboortedatum:

of incassobureau?

Geboorteplaats:
Identiteitsbewijs en –nummer:

! Ja

!
 Nee

Is er (een vorm van) beslag bij u gelegd?
! Ja

!
 Nee

! Gehuwd
! Ongehuwd

Wat is uw maandelijks inkomen

! Geregistreerd partnerschap

Waaruit verkrijgt u inkomen?
! vast of tijdelijk dienstverband

Naam:

! uitkering en/of pensioen

Adres:

! geen inkomen

Woonplaats:

! anders, bv. studiefinanciering
Bent u in het bezit van een eigen woning?
! Ja

!
 Nee

€ …………

5. Ondertekening & machtiging
Heeft u al eerder een aanvraag ingediend tot de gemeentelijke schuldhulpverlening of in het kader van de Wet

• Ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dat het for-

schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)?

mulier naar waarheid is ingevuld en dat kennis is

! Ja, het traject is beëindigd/afgerond in

genomen van de termijnen en voorwaarden die aan
[jaartal]

! Nee

deze aanvraag zijn verbonden.
• Afwijzing van de aanvraag kan alleen op basis van de
criteria die daartoe formeel door de instantie zijn vastgelegd en aan ondergetekende kenbaar zijn gemaakt.
• Ondergetekende(n) machtigt(machtigen) de schuldhulpverlenende organisatie om informatie in te win-

4. Eigen Toelichting

nen bij en informatie te verstrekken aan derden,
waaronder de gemeentelijke basisadministratie, voor

Kunt u hieronder aangeven waarom u vraagt om toe

zover deze relevant is voor de afhandeling van deze

gelaten te worden tot de schuldhulpverlening en waar

aanvraag.
• Ondergetekende(n) machtigt(machtigen) de schuldhulpverlenende organisatie om van zijn 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 deze
aanvraag.
• Ondergetekende(n) stemt(stemmen) in met de toetsing en registratie bij Bureau Krediet Registratie (BKR).
• Ondergetekende(n) stemt(stemmen) in om de tijdens
de behandelingsperiode gereserveerde gelden pondsponds-gewijs te verdelen over zijn/haar schuldeisers,

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

Dit formulier is door de NVVK ontwikkeld en mag uitsluitend gebruikt worden
na toestemming van de NVVK.

ook als een schuldregeling niet tot stand komt.
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u bij ondersteund wilt worden?

