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OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 

Persoonsgegevens 

Naam : 
Adres : 
Postcode en woonplaats : 
Telefoonnummer : 
E-mailadres : 

Werkgever  : Ja / Nee 

Naam werkgever  : 
Adres werkgever  : 
Postcode en woonplaats : 
Telefoonnummer   

Uitkering 

Soort uitkering   
Anders, namelijk    
Uitkerende instantie  
Anders, namelijk    
BSN 

: 

: Ja / Nee 

: 
: 
: 
: 
: 

Inkomsten Uitgaven 

Uw inkomen(netto)  €   Huur/Hypotheek € 
Inkomen partner(netto) €   Energie € 
Kinderbijslag    €   Gas/water/licht € 
Subsidie (huur ed)    € Auto per maand    € 
Alimentatie   € Telefoon per maand    € 
Studiefinanciering €   Verzekeringen p.m.   € 
Vakantiegeld    €   Abonnementen p.m.   € 
Gratificatie   € Onderhoud diversen    € 
Kostgeld €   Ziektekosten  € 
Andere inkomsten zoals Schoolgeld/studiegeld € 
……………. € 

--------------- --------------
- 

Totaal inkomsten €   Totaal uitgaven € 
Totaal uitgaven    € 

--------------- 
Resteert  € 
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Overzicht overige schulden: 

Belastingdienst restant schuld  €   Aflossing pw/pm € 

..................... restant schuld €    Aflossing pw/pm € 

..................... restant schuld €   Aflossing pw/pm € 

..................... restant schuld €   Aflossing pw/pm € 

Bijgevoegde bewijsstukken: 

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

 etc. 

Ondergetekende wenst een regeling te treffen van € .................... per week / maand, 

ingaande .......... 

Ondergetekende verklaart deze verklaring naar waarheid te hebben ingevuld. 

naam:                    datum:  handtekening: 

Anita stagiaire …………………………………. 

…………………………………. 

Datum verklaring retour: ................ 

Heeft u alle mogelijke bewijsstukken bijgevoegd? 

Zoals loon/uitkeringsstrook, bewijzen huur, huur- en zorgtoeslag, andere schulden, bankafschriften 
etc. 
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