
Gegevens cliënt 
Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Roepnaam 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Nationaliteit 
BSN 
Telefoon 
Mobiel 
E-mail
Paspoort/ID 
Geldig tot 
Burgerlijke staat 

Gegevens partner 
Naam 
Roepnaam 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Nationaliteit 
BSN 
Mobiel 
Paspoort/ID 
Geldig tot 

Inwonende minderjarige kinderen 
Naam Geboortedatum BSN M/V Dagbesteding 

Aanmeldingsformulier
Hertel Bewindoering
Tel. nr. 06 81302796
info@hertelbewind.nl
KvK nr. 67256716
BTW nr. 2125.39.826.B.02



Gegevens verwijzer 
Organisatie/Verwijzer 
Naam contactpersoon 
Functie 
Adres 
Postcode 
Vestigingsplaats 
Telefoon 
Mobiel 
E-mail
Bereikbaar op ☐ Ma     ☐ Di     ☐ Wo     ☐ Do     ☐ Vr     ☐ Za     ☐ Zo 

Inkomsten per maand 
Naam bedrijf/instantie Bedrag p.w./p.4.w./p.m.

Netto salaris 
Netto uitkering 
Pensioen 
Vakantiegeld 
Teruggave belastingdienst 
Heffingskorting/IB cliënt 
Heffingskorting/IB partner 
Zorgtoeslag 
Huurtoeslag 
Alimentatie 
Kindgebonden budget 
Kinderbijslag 
Kinderopvang toeslag 
Studietoelage 
PGB 
Andere inkomsten 



Uitgaven per maand 
Naam bedrijf/instantie Bedrag p.m./p.kwt./p.j.

Hypotheek 
Huur 
Leefgeld 
Gas 
Electra 
Water 
Vereniging van eigenaren 
Servicekosten 
OGB?? 
Gemeentelijke belastingen 
Waterschapsbelasting 

Ziektekostenverzekering 
Geneeskundige kosten 
Dieetkosten 

TV 
Internet 
Telefoon 
Mobiel telefoon 
Mobiel telefoon partner 

Aansprakelijkheidsverzekering 
Inboedelverzekering 
Uitvaartverzekering 
Opstalverzekering 
Autoverzekering 

Wegenbelasting 
Brandstof 
Onderhoud auto 

Alimentatie 
Openbaar vervoer 
Studieboeken 
Schoolkosten 
Kinderopvang 



Huishoudgeld 
Dagbladen/Tijdschriften 
Kapper 
Kleding 
Sportvereniging 
Overige kosten 

Overige financiële gegevens 
Heeft u kwijtschelding aangevraagd? 
Heeft u zorgtoeslag en huurtoeslag aangevraagd 
Heeft u aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen 5 jaar gedaan? 
Heeft u voorlopige teruggaaf geregeld bij de belastingdienst? 
Heeft u individuele inkomenstoeslag aangevraagd? 
Heeft u een tegemoetkoming studiekosten aangevraagd? 
Heeft u een (levens)testament? 
Heeft u DigID? 

Schulden 
Heeft u schulden? 
Is er een schuldregeling 
Organisatie 
Naam contactpersoon 
Adres 
Postcode 
Vestigingsplaats 
Telefoon 
E-mail
Indien afgewezen, reden 



Is er een WSNP regeling 
WSNP bewindvoerder 
Organisatie 
Naam contactpersoon 
Adres 
Postcode 
Vestigingsplaats 
Telefoon 
E-mail
Reden afwijzing/beëindiging 

Gegevens schuldeisers 
Schuldeiser Dossiernr. Hoogte schuld Aflossing p.m. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 



Reden verzoek tot beschermingsbewind 



Ruimte voor eventuele opmerkingen/aantekeningen 



Wij verzoeken u, indien van toepassing, de volgende gegevens bij het formulier te voegen 
Geldig legitimatiebewijs, ook van eventuele partner. Geen rijbewijs! 
Inkomensspecificatie van de afgelopen 3 maanden, ook van eventuele partner 
Belastingteruggave 
Beschikking zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget 
Beschikking kinderbijslag 
Alimentatie 
Persoonsgebonden budget 
Polis ziektekostenverzekering 
Gegevens van alle andere verzekeringen 
Huurspecificatie 
Papieren van alle schuldeisers 
Gegevens van alle overige vaste lasten 
Alle bank afschriften van u, uw partner en kinderen van de afgelopen 3 maanden 
Medische verklaring waaruit kan worden opgemaakt dat toestand van betrokkene zodanig is 
dat onderbewindstelling noodzakelijk is 
Bewijs eigendom van woning en hypotheekakte 
Waardepapieren (aandelen, levensverzekering en dergelijke) 
Kentekenbewijs van auto, caravan en motor 
Bewijzen andere waardevolle bezittingen 



Ondergetekende(n) verklaart(verklaren) kennis te hebben genomen van het feit dat de 
bewindvoerder gerechtigd is om informatie op te vragen of aan derden te verstrekken, 
indien dit in het kader van de uitvoering van de bewindvoering noodzakelijk mocht 
zijn. 

Naar waarheid ingevuld op (datum):

Handtekening cliënt Handtekening partner 
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