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Financiële begeleiding nodig?
Het komt voor dat mensen niet langer in staat zijn om hun geld en/of goederen zelf te
beheren. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn: ziekte, ouderdom of persoonlijke
omstandigheden. Vaak zijn er wel mensen of organisaties in uw omgeving die van goede wil
zijn en willen helpen, maar dat is niet altijd voldoende. Er is veel kennis nodig om de
onderste steen boven te krijgen. Bovendien is het helpen bij financiële zaken aan regels
gebonden om de hulpvrager en -gever te beschermen tegen bijvoorbeeld
belangenverstrengeling en/of diefstal.
Wat doet ‘Van den Bosse Bewindvoeringen’ voor u?
‘Van den Bosse Bewindvoeringen’ treedt op in uw belang. Wij zoeken uit voor welke
inkomsten en vergoedingen u in aanmerking komt en zorgen dat dat geld binnenkomt en de
noodzakelijke uitgaven en lasten worden betaald. Daarnaast worden de aanvragen van
toeslagen, het declareren van ziektekosten, belastingaangiften geregeld. Er wordt een
rekening geopend op uw naam, waarop alle inkomsten en uitgaven worden geboekt. U krijgt
een inlogaccount waarop deze boekingen te volgen zijn zodat u het overzicht houdt.
Daarnaast kunt u, indien gewenst, bankschriften periodiek ontvangen. In overleg met u
en/of uw begeleider(s) wordt aan de hand van het budget de hoogte van het leefgeld
bepaald. Dit leefgeld ontvangt u op uw leefgeldrekening.
In het geval van schulden wordt eerst de totale schuldpositie geïnventariseerd en wordt er
gekeken naar de maatregelen die al zijn genomen om deze schulden af te betalen (bijv.
kredietbank of WSNP)
Het bewind over iemands geld en/of goederen is aan strenge regels gebonden. Objectiviteit
en onafhankelijkheid van de bewindvoerder moet gewaarborgd zijn. De bewindvoerder
moet ter zake deskundig zijn en geen enkel financieel belang hebben bij het bewind.
Aanmelding?
U denkt dat Bewindvoering door ‘Van den Bosse Bewindvoeringen’ voor u de oplossing is?
Op de bladzijden hierna treft u een formulier aan dat u alvast kunt invullen (liefst zo volledig
mogelijk), zodat we bij het intakegesprek direct de situatie met u kunnen bekijken en
bespreken.
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1. Aanvrager

Datum
Naam
Mailadres
Telefoon
2. Instelling

Instelling
Naam hulpverlener
Mailadres
Telefoon
3.

Persoonsgegevens aanvrager

Persoonsgegevens partner

☐ Ja

☐ Ja

Naam
Adres
Postcode woonplaats
Mailadres
Telefoon
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN
Bankrekeningnummer
Werkgever

- Vast dienstverband

Uitkering via

☐ Nee

☐ Nee

- Uitkering sinds:

Vorig adres
Postcode woonplaats
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4. Huisvesting

☐ Huurwoning
☐ Eigen woning
4. Verblijf
Huisvesting
☐
in instelling

☐
☐
☐
☐

Huurwoning
Anders, namelijk:
Eigen woning
Verblijf in instelling
5. Gezinssituatie
☐ Anders, namelijk:
Heeft u kinderen die tot uw huishouden behoren?
5.Achternaam
Gezinssituatie

Voorletters

Geboortedatum

1.

Heeft u kinderen die tot uw huishouden behoren?
2.

Achternaam

Voorletters

☐ Nee

☐ Nee

Geboortedatum

☐ Ja
Lerend

☐
☐
Lerend

Vul hieronder de gegevens in

Werkzaam

☐
☐ Ja

Uitkering

☐

Vul hieronder de gegevens in

☐
Werkzaam

☐
Uitkering

1.
3.

☐
☐

☐
☐

☐
☐

2.
4.

☐
☐

☐
☐

☐
☐

3.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

4.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

6. Andere inwonenden
Achternaam

Voorletters

6. Andere inwonenden
Achternaam

Voorletters

7. Andere belanghebbende bij dit verzoek
Achternaam

Voorletters

7. Andere belanghebbende bij dit verzoek
Achternaam

Voorletters

8. Reden onderbewindstelling

Wijziging bewind i.v.m. communicatie die niet naar wens verloopt. Huidige bewindvoerder (van den
Bosse)
akkoord
en op de hoogte gesteld, situatie is financieel stabiel.
8. isReden
onderbewindstelling
Wijziging bewind i.v.m. communicatie die niet naar wens verloopt. Huidige bewindvoerder (van den
Bosse) is akkoord en op de hoogte gesteld, situatie is financieel stabiel.
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Veranderende omstandigheden
Wijzigt er op korte termijn een situatie als
werk, gezinsuitbreiding, scheiding,
verhuizing, etc.?

☐ Ja

☐Nee

☐ Ja

☐ Nee

Heeft u een eigen bedrijf (gehad)?

☐ Ja

☐ Nee

Bent u uitgeschreven in KvK?

☐ Ja

☐ Nee

Auto

Bent u in het bezit van een auto?
Type en bouwjaar
Verzekering

Eigen bedrijf

Naam boekhouder / accountant:
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Inkomsten en uitgaven
Ga uit van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven

Inkomsten

Bedrag

Naam relatie

Klantnummer

Salaris
Uitkering
- PW
- ZW sinds:
- WW sinds:
- WAJONG
- WAO/WIA
Belastingteruggaaf
Alimentatie (partner/kind)
Toeslagen
- Zorgtoeslag
- Huurtoeslag
- Kindgebondenbudget
- Kinderopvangtoeslag
Pensioen
Kinderbijslag
Overige

Totaal inkomsten
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Uitgaven

Bedrag (i/b)

Naam relatie

Klantnummer

Vaste lasten
- Huur woning
- Hypotheek woning
- CAK
- Energie/gas
- Water
- Huur geiser
Belastingen
- Gemeentelijke heffingen
- Waterschapsbelasting
- Motorrijtuigenbelasting
Verzekeringen
- Inboedel/WA
- Levensverzekering
- Uitvaartverzekering
- Autoverzekering
- Ziektekostenverzekering
Overige kosten
- Kosten auto/brommer
- OV/Valys
- Abonnee/Lidmaatschap
- Schoolgeld/-kosten
- Huishoud-/zakgeld
- Telefoon (incl. mobiel)
- Internet
- Alimentatie (kind)
- Alimentatie (partner)
- Overig
Aflossingen

Totaal uitgaven

€
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Schulden
Meldpunt Schuldhulp

☐ Ja

☐ Nee

☐ Ja

☐ Nee

Aangevraagd d.d.
Bij:
WSNP
Aangevraagd d.d
Uitgesproken d.d
Bewindvoerder WSNP
Beëindiging WSNP d.d.
Reden beëindiging WSNP

☐ schone lei
☐ Anders, namelijk:

Schulden
Schuld

Naam schuldeiser/dossiernummer

Aflossing p.m.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Zorgkosten

€

€

Belasting
CJIB (boetes)

€

€

Leningen/
Roodstanden
UWV/Bijstand

Achterstanden
(Huur, Energie,
Postorders)

Totaal
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In te leveren stukken
☐ Kopie geldig ID-bewijs (voor- en achterkant)
☐ Overzicht schulden (deurwaarder, schuldeiser, dossiernummer)
☐ Medische verklaring
☐ Voorschotbeschikking toeslagen + beschikking VT/ definitief aanslag IB
☐ Huurcontract woning
☐ Laatste huurspecificatie
☐ Hypotheek akte
☐
☐
☐
☐
☐

Jaaropgaven laatste 3 jaar
Loonstrook/uitkeringsspecificatie laatste 3 maanden
Toekenningsbeschikking uitkering
Sollicitaties en curriculum vitae
Bewijs ontheffing sollicitatieplicht

☐ Polis ziektekostenverzekering
☐ Polis inboedel/aansprakelijkheidsverzekering
☐ Polis uitvaartverzekering
☐ Kopie kentekenbewijs (deel I en II)
(wanneer is de auto aangeschaft + waarde)
☐ Polis autoverzekering
☐ Medische verklaring / verklaring werkgever
☐ Jaarcijfers onderneming laatste 3 tot 5 jaar
☐ Eigendomsbewijs eigen woning (Hypotheek / akte van levering)
☐ Aanslag lokale belasting
☐ Bankafschriften laatste 3 maanden (inclusief bankrekeningen minderjarige kinderen)
☐ Vonnis WSNP + crediteurenlijst
☐ Overeenkomst schuldenregeling MSNP
☐ Correspondentie schuldhulpverlenende instantie
☐ Beschikking echtscheiding
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