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Betreft: Aanmeldformulier budgethulp locatie Delft 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt het aanmeldformulier voor budgethulp.

Nadat u dit formulier volledig heeft ingevuld kunt u dit inleveren tijdens het aanmeldspreekuur op 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur. 

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

Wij zullen dan een aanmeldgesprek met u houden van ongeveer een kwartier, waarna we besluiten of u
in aanmerking komt voor budgethulp. 

Als u budgethulp aanvraagt voor uzelf èn uw partner is het de bedoeling dat u beiden verschijnt. Wij 

verzoeken u uw legitimatiebewijs mee te nemen. 

Daarnaast vragen wij u naast het ingevulde aanmeldformulier ook een aantal (kopie) bewijsstukken van u 
en uw partner naar het aanmeldgesprek mee te brengen. Dit om een snelle opstart van uw budget-
hulpverlening mogelijk te maken. De checklist hiervoor staat op de laatste pagina van het formulier.

Voor eventuele vragen kunt u ons bellen op telefoonnummer 085 - 04 04 300.

Met vriendelijke groet, 

Stichting Budgethulp

B U D G E T B E H E E R • B U D G E T B E G E L E I D I N G • B E W I N D V O E R I N G • C U R A T E L E 
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Persoonsgegevens 

Partner Aanvrager 

Naam & voorletters 

Straatnaam & huisnummer 

Postcode  & plaats 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Geboortedatum 

Geslacht 

BSN 

Werkgever / 

Uitkeringsinstantie (&ingangsdatum)

Legitimatiebewijs / kenmerk 

Geldigheidsdatum legitimatie 

Gezinssamenstelling / leefvorm 

 Alleenstaand

 Alleenstaande ouder

 Samenwonend   Niet  Wel   met samenlevingscontract/gereg. partnerschap 

 Gehuwd     Niet  Wel   in gemeenschap van goederen 

 Gescheiden  Niet  Wel   met een gerechtelijke uitspraak 

Inwonende kinderen of  andere inwonende personen  ( i.v.m. inkomen / toeslagen) 

GeslachtNaam & voorletter       Geboortedatum  Soort inkomen (&ingangsdatum)   BSN 

 M  V 

 M  V 

 M  V 

 M  V 

Waar kent u Stichting Budgethulp van of door wie bent u naar ons verwezen? 

Aanmeld & Intakeformulier 
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Financiële problemen in beeld 

Welke problemen met uw financiën heeft u? 

Hoe lang heeft u deze problemen ? 

Korter   dan 1 jaar 

Langer dan  1 jaar, maar korter dan 3 jaar 

Langer dan  3 jaar 

Wat is volgens u de oorzaak van uw financiële problemen? 

Er is te veel geld uitgegeven in verhouding tot het inkomen 
(overbestedingsschulden) 

Terugval in inkomen, omdat 
(aanpassingsschulden) 

Het inkomen is al lange tijd op het sociaal minimum, namelijk sinds 
(overlevingsschulden) 

Verslaving, namelijk 
(compensatieschulden) 

Andere problemen, namelijk 

Heeft u in het verleden al eerder hulp bij uw geldzaken gehad?  Nee   Ja 

Zo ja, van wie/ welke instantie, op welke wijze was dit en met welk resultaat: 

Naam hulp / organisatie 

Welke soort hulp was dit? 

Was dit met succes?  Nee  Ja 

Reden niet met succes: 

Verwacht u dat u na verloop van tijd weer zelf uw geldzaken kunt beheren? 

Ja, wat heeft u hiervoor nodig?            Nee, omdat: 
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Schulden 

Heeft u schulden?  Nee   Ja zie lijst onder 

Dreigt er een huisuitzetting i.v.m. huurachterstand?  Nee   Ja 

Dreigt er afsluiting door energieleverancier?  Nee   Ja 

Is er een betalingsachterstand in ziektekostenverzekering?  Nee   Ja 

Loopt Schuldhulpverlening (SHV) op dit moment?   Nee   Ja 

Naam instantie SHV: 

Naam contactpersoon Emailadres: 

Telefoonnummer: Mobiel: 

Bent u op dit moment toegelaten tot de WSNP*?  Nee   Ja sinds: 
*Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Naam WSNP bewindvoerder:

Schuldeisers Dossierkenmerk Bedrag (€) Aflossing (€) 
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Zo ja, in welke periode was dit en met welk resultaat: 

Periode WSNP 

Naam WSNP bewindvoerder 

Geslaagd / schone lei   Nee   Ja  Datum schone lei: 

Reden niet geslaagd 

Inkomsten 

Vult u hieronder alstublieft alle inkomsten die u (beiden) ontvangt volledig in. 

Soort inkomen Aanvrager Partner 

Salaris / AOW 

Uitkering WWB 

Uitkering WAO / WIA / ZW/ WW 

Uitkering WAJONG 

Aanvullend Pensioen 

Studiefinanciering 

Kinderbijslag 

Persoonsgebonden Budget 

Alimentatie 

Overige inkomsten aanvullen a.u.b: 

Inkomsten van de Belastingdienst Aanvrager Partner 

Zorgtoeslag 

Huurtoeslag 

Heffingskortingen 

Kind gebonden budget 

Kinderopvangtoeslag 

Voorlopige teruggave IB (i.v.m. hypotheek) 

Jean Paul en Katja
Text Box
Bent u in het verleden eerder aangemeld/toegelaten geweest tot de WSNP?

Jean Paul en Katja
Text Box
Nee

Jean Paul en Katja
Text Box
Ja

Jean Paul en Katja
Sticky Note
Accepted set by Jean Paul en Katja

Jean Paul en Katja
Sticky Note
Marked set by Jean Paul en Katja

Jean Paul en Katja
Sticky Note
Cancelled set by Jean Paul en Katja

Jean Paul en Katja
Sticky Note
Completed set by Jean Paul en Katja

Jean Paul en Katja
Sticky Note
Rejected set by Jean Paul en Katja

Jean Paul en Katja
Sticky Note
Accepted set by Jean Paul en Katja

Jean Paul en Katja
Sticky Note
Accepted set by Jean Paul en Katja

Jean Paul en Katja
Sticky Note
Accepted set by Jean Paul en Katja



Document: Pagina 5 van 8
Datum:  

    Aanmeld & Intakeformulier  Stichting Budgethulp  
14-10-2019

Uitgaven 

Soort uitgave Naam organisatie Uw kenmerk 
Per week 
(€) 

Per maand 
(€) 

Huur / Hypotheek 

Kostgeld 

Energie 

Water 

Ziektekostenpremie 

AWBZ, eigen bijdrage 

Inboedelverzekering 

Aansprakelijkheidsverzekering 

Uitvaartverzekering 

Motorrijtuigenverzekering 

Motorrijtuigenbelasting 

Alimentatie 

Telefoonkosten vast 

Telefoonkosten mobiel 

Internet 

Televisie 

Huishoudgeld 

Bezittingen 

Bent u in het bezit van een auto of ander motorvoertuig?      Nee   Ja 
Heeft u andere bezittingen of vermogen zoals koopwoning, boot, caravan, 
aandelen etc.      Nee   Ja 

Zo ja, 
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Overige problemen 

Heeft u hulp van andere hulp/zorgverlenende instanties zoals : maatschappelijk werk, 
GGZ,  Thuiszorg, Woonbegeleiding   etc.     

Naam instantie 

Naam contactpersoon 

Relatie / functie E-mailadres

Telefoonnummer Mobiel 

Vindt u het goed wanneer wij contact opnemen met deze hulp/zorgverlener?  Nee  Ja 

Heeft u mogelijk een andere contactpersoon die u bij ons wilt melden?  Nee  Ja 

Naam contactpersoon 

Relatie / functie E-mailadres

Telefoonnummer Mobiel 

Bankgegevens 

Aanvrager Partner 

Rekeningnummer 1 

Naam bank 

Naam rekeninghouder 

Saldo 

Soort rekening 

Heeft u een bank/pinpas?  Nee   Ja  Nee   Ja 

Rekeningnummer 2: 

Naam bank: 

Naam rekeninghouder: 

Saldo  

Soort rekening: 

Heeft u een bank/pinpas?  Nee  Ja  Nee   Ja 
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Inventarisatie van risico’s 

Indien geen tijdige belastingaangifte is gedaan en ook geen uitstel is aangevraagd zal 
de belastingdienst u een geldboete opleggen.  
Bent u verplicht om jaarlijks belastingaangifte te doen?  Nee   Ja 
Zo ja, heeft u voor het vorige jaar al aangifte gedaan?  Nee   Ja 

Toelichting aangifte 

Stichting Budgethulp adviseert onderstaande verzekeringen af te sluiten
(Bij beschermingsbewind / curatele of schuldhulpverlening bent u dit wettelijk verplicht) 

Heeft u een WA-verzekering?  Nee   Ja 
Heeft u een begrafeniskostenverzekering?  Nee  Ja 
Heeft u een inboedelverzekering (indien zelfst. woonruimte)  Nee   Ja 

Zo nee, wilt u een van deze afsluiten?  Nee   Ja 

Toelichting verzekeringen 

Overige informatie die u van belang vindt: 

Verklaring 

Hierbij verklaren ondergetekenden dat bovenstaande antwoorden en informatie volledig en 
naar waarheid zijn ingevuld.  
Tevens wordt toestemming gegeven om informatie uit dit formulier te verstrekken aan de 
afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente ter beoordeling van de 
noodzaak van budgethulp. 

Woonplaats: Datum: 

Handtekening aanvrager:  Handtekening partner: 

Medewerker Stichting Budgethulp

Dit formulier is ingediend en besproken op datum:     

Naam en paraaf medewerker Stichting Budgethulp:

Een kopie van dit ondertekende formulier wordt aan de cliënt meegegeven. 



Checklist cliënt:  In te leveren (kopie)stukken  bij Stichting Budgethulp 

Om een snelle opstart van uw budgethulpverlening mogelijk te maken, vragen wij u, naast 
het ingevulde aanmeld en intakeformulier de volgende kopie bewijsstukken van u en uw 
partner naar het aanmeldgesprek mee te brengen. 

Algemene gegevens 

 Een geldig legitimatiebewijs (van beide indien samenwonend/gehuwd, geen rijbewijs)

 Bankafschriften van al uw bankrekeningen van de afgelopen drie maanden

 Arbeidscontract(en)

 Echtscheidingsconvenant

 Notariële akte(s)

Inkomensgegevens 

 Loon- en/of uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden

 Beschikking huurtoeslag

 Beschikking zorgtoeslag

 Overige beschikkingen belastingdienst (voorlopige aanslagen/ kindertoeslagen/
kinderopvang enz.)

 Kinderbijslag

 DUO (studiefinanciering)

 Alimentatie

 Pensioen

Uitgaven 

 Huur/ hypotheek

 Gas/ licht

 Water

 Ziektekostenverzekering

 TV/internet/telefoon

 Verzekeringen zoals WA-, inboedel en brandverzekering, uitvaartverzekering

 Overige verzekeringen

 Schoolkosten

 Abonnementen en/ of lidmaatschappen

 Reiskosten

 Kosten kinderopvang

 Jaarlijkse vaste lasten (b.v. Regionale belastinggroep, aanslag gemeentebelasting)

 Wanneer  u in het bezit van een auto of ander motorvoertuig: 

 Kentekenbewijs van de auto/motorrijtuig

 Motorrijtuigenbelasting

 Auto/motorrijtuig verzekering

 Lidmaatschap ANWB/ Routemobiel

Schulden 

 Achterstallige rekeningen

 Bewijsstukken van schulden

 Correspondentie schuldhulpverleningsinstantie

Zonder deze bewijsstukken kan uw aanmelding niet doorgezet naar een volgende fase. 
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