
Postbus 75 - 6270 AB Gulpen

Telefoon:        043 - 457 26 25

(maandag   t/m  donderdag)

E:  info@sameninbewind.nl

W: www.sameninbewind.nl

Gegevens aanvrager

Naam

Voornamen

Geboortedatum          Geboorteplaats

Geslacht

Nationaliteit

Burgerservicenummer

Telefoonnumer          Mobiel

E-mailadres

Gegevens partner

Naam

Voornamen

Geboortedatum          Geboorteplaats

Geslacht

Nationaliteit

Burgerservicenummer

Telefoonnumer

E-mailadres

    O  Alleenstaand                            O Geregistreerd partnerschap     O  Gescheiden

    O Alleenstaande ouder                        O Huwelijk met voorwaarden     O Weduwe

    O  Samenwonend                        O Huwelijk zonder voorwaarden     O Weduwnaar

Voorletters Burgerservicenummer

Woonsituatie:                                                                                                                  

Adres

Postcode en woonplaats

Naam verhuurder

Naam tehuis / woonvorm

Omschrijf anders

INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND            

     O Huur       O Koop      O Inwonend    O Tehuis    O Woonvorm    O Anders      

Woon- of verblijfgegevens

Persoonlijke gegevens

Burgelijke staat

Geboortedatum

Inwonende minderjarige kinderen

Naam

      Versie 05-2016 





Postbus 75 - 6270 AB Gulpen

Telefoon:        043 - 457 26 25

(maandag   t/m  donderdag)

E:  info@sameninbewind.nl

W: www.sameninbewind.nl

Contributies                                 

•

Abonnementen                          •

•

  

Aflossingen leningen                  

•

APK en onderhoud 

Reiskosten

•

•

•

•

•

•   Uitvaart

•   WA

•   Inboedel

Motorrijtuigenbelasting

Mobiele telefoon

Mobiele telefoon partner

Telefoon

  

  

  

Water

  

  

•   Auto - scooter - brommer

Gemeentelijke belastingen

Verzekeringen

Waterschap / rioolrecht

Internet

•   Opstal

Bedrag per maand  Klant/polisnummer                  

Uitgaven per maand (daar waar betaaltermijnen anders liggen, graag vermelden)

Naam bedrijf/organisatie

Huur

Hypotheek

Televisie 

Gas en elektra

Zorgverzekering

Zorgverzekering partner

ANWB lidmaatschap

Afschrijving auto

Eigen bijdrage thuiszorg

Kruisvereniging



Postbus 75 - 6270 AB Gulpen

Telefoon:        043 - 457 26 25

(maandag   t/m  donderdag)

E:  info@sameninbewind.nl

W: www.sameninbewind.nl

      O   JA       O  NEE

      O   JA       O NEE

      O   JA       O NEE

      O   JA       O NEE

      O   JA       O NEE

      O   JA       O  NEE

Soort rekening Datum Saldo

Bezit u een auto?                                             O   JA         O   NEE Waarde:

Bezit u een woning?                                            O  JA         O   NEE Waarde:

Bezit u ander onroerend goed?                       O   JA         O   NEE Waarde:

Bezit aandelen, effecten, ect?                    O   JA         O  NEE Waarde:

Heeft u ander kostbare bezittingen?         O   JA         O   NEE Waarde:

Hebt u schulden die niet meer door u afbetaald (kunnen) worden?                           O   JA                   O    NEE

Hebt u deze vraag met 'JA' beantwoord, dan verzoeken wij u alle schulden (ook wanneer u al een aanvraag 

schuldregeling hebt ingediend) op de bijlage 'Schuldenoverzicht'  te specificeren.  

Vermogen en bezittingen

•  Schoolgeld

•  Schoolboeken

•  

Bank- en spaarrekeningen

kwijtschelding aangevraagd voor diverse (gemeentelijke) belastingen en heffingen?

Vermogen en bezittingen

Overige financiële gegevens (indien voor u van toepassing)

•  

•  

Hebt u:

woon- en zorgtoeslag aangevraagd?

aangifte inkomstenbelasting gedaan?

een voorlopige teruggave aangevraagd bij de belastingdienst?

een langdurigheidstoeslag aangevraagd?

een tegemoetkoming studiekosten aangevraagd?

•  

Overige uitgaven

•  Overig

•  

•  

Vervolg uitgaven

Kosten kinderen

Naam bank Rekeningnummer



Postbus 75 - 6270 AB Gulpen

Telefoon:        043 - 457 26 25

(maandag   t/m  donderdag)

E:  info@sameninbewind.nl

W: www.sameninbewind.nl

Maximaal bedrag    Geleend bedrag Looptijd Aflossing p.m.

Organisatie

Naam contactpersoon

Adres

Postcode + Plaats

Telefoon

E-mail

WSNP regeling

WSNP bewindvoerder

Organisatie

Naam contactpersoon

Adres

Postcode + Plaats

Telefoon

E-mail

WSNP

Persoonlijke lening(en) en creditcard(s)

        O  JA        O  NEE          O Aangevraagd        O  Afgewezen        O  Beëindigd     

Schuldregeling

                                  O  NEE                                O  Aanvraag in behandeling                          O Aanvraag afgewezen

Bij / van

Reden afwijzing:
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E:  info@sameninbewind.nl
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Reden verzoek beschermingsbewind:

Reden afwijzing / beëindiging WSNP
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(maandag   t/m  donderdag)
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  O  Kopie geldig legitimatiebewijs (ook van uw partner)

  O  Uitreksel Gemeentelijke Basisadministratie (origineel géén kopie)

  O  Bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen 3 maanden

  O  3 recente inkomensspecificaties van u en uw (overleden) partner

  O  Kopie inschrijving bij UWV van aanvrager (en partner) indien u een uitkering ontvangt

  O  Belastingteruggave

  O  Beschikking woonkostentoeslag (via gemeente)

  O  Beschikking toeslagen ( huur- en zorgtoeslag, kindgebondenbudget)

  O  Beschikking kinderopvangtoeslag

  O  Beschikking kinderbijslag

  O  Persoonsgebonden budget (PGB)

  O  Polis zorgverzekeraar

  O  Gegevens van alle verzekeringen (WA - inboedel - opstal - begrafenis - auto - bromfiets/scooter)

  O  Huurspecificatie

  O  Bewijs van eigendom bij eigen woning

  O  Overzicht van kostbare bezittingen

  O  Gegevens van alle creditcards

  O  Gegevens van alle schulden (kopieën van brieven de meest recente vorderingen)

  O Gegevens van alle overige vaste lasten (Internet, kabel, telefoon vast / mobiel)

  O  Originele brief belastingdienst met burgerservicenummer (s) van aanvrager (en partner) 

         (Brief is alleen van toepassing als er geen beschikking toeslagen is toegevoegd)

  O  Verklaring erfrecht bij recent overlijden partner

  O  MACHTINGSFORMULIER

  O  BIJLAGEN    aantal ______

Indien situaties na invullen van dit formulier wijzigingen, dient Samen in Bewind hierover geïnfomeerd

te worden.

Naar waarheid ingevuld op (datum): _________________________ te  _________________________________

Handtekening cliënt Handtekening inwonende partner

(Indien van toepassing)

_______________________________________ ______________________________________

Dit volledig ingevulde formulier samen met alle gevraagde stukken sturen naar:

Samen in Bewind

Postbus 75

6270 AB Gulpen

Wij zijn ons er van bewust dat we veel van u willen weten. Maar om straks uw geldzaken goed te kunnen

beheren, hebben wij een zo compleet mogelijk overzicht nodig van uw financiële huishouding en alle
zaken die daarop van invloed kunnen zijn. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Wij verzoeken u de volgende gegevens (kopieën) bij het formulier te voegen:



Postbus 75 - 6270 AB Gulpen

Telefoon:        043 - 457 26 25

(maandag   t/m  donderdag)

E:  info@sameninbewind.nl

W: www.sameninbewind.nl

Ruimte voor eventuele opmerkingen / aantekeningen



BIJLAGE 

Gegevens schuldeisers

Naam schuldeiser Incasso bureau Registratie / dossiernummer Hoogte schuld Aflossing per maand

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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