Inkomsten- en
uitgavenformulier
Waarom dit
Met dit formulier zorgen we voor inzicht in uw (maandelijkse) inkomsten en uitgaven. Hoe werkt het?
formulier?		
	U doorloopt het formulier in 3 stappen:
1. U vult uw persoonlijke gegevens in.
2. U vult in hoeveel u per maand aan netto inkomsten ontvangt.
3. U vult in wat u per maand uitgeeft aan vaste lasten en overige kosten.
Hierna ziet u het resultaat op basis van de vaste inkomsten en vaste lasten.

Persoonsgegevens:

Hypotheeknummer									
Naam
Geboortedatum								
Telefoonnummer
E-mail
Naam partner 							
Geboortedatum partner
Telefoonnummer
E-mail		
Woonadres
Postcode
Woonplaats		
Ja/

Nee

Bent u zelfstandig ondernemer?

Ja/

Nee

Heeft u een uitkering?

Ja/

Nee

Ja/

Nee

Bent u in loondienst?

Indien ja? Beroep/Functie

			

Aantal uur

Zo ja, welke en hoelang loopt deze nog?
Is er beslag gelegd op uw inkomen?
		

Namens wie

Hoogte €

Is uw partner in loondienst ?

Ja/

Nee

Is uw partner zelfstandig ondernemer?

Ja/

Nee

Heeft uw partner een uitkering?

Ja/

Nee

Duur
Indien ja? Beroep/Functie

			

Aantal uur

Zo ja, welke en hoelang loopt deze nog?
Is er beslag gelegd op het inkomen van uw partner?
		

Hoogte €

Aantal kinderen		

Ja/

Nee

Namens wie
Duur
Waarvan thuiswonend?

Leeftijd kinderen

Let op! Ga naar de volgende pagina voor de inkomsten en uitgaven.
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Vaste inkomsten per maand					

Variabele inkomsten

Netto inkomen

€				

Eindejaarsuitkering (bijv. bonus)

€

Netto inkomen partner

€				

Eindejaarsuitkering (bijv. bonus) partner

€

Overig inkomen

€				

Vakantietoeslag			

€

Reiskostenvergoeding

€				

Vakantietoeslag partner

€

Reiskostenvergoeding partner

€				

Totaal			

€

		

Voorlopige teruggave

€				

Zorgtoeslag		

€				

Huurtoeslag		

€				

Vermogen/Spaarsaldo:

Woonkostentoeslag

€				

......................................................................................

€

		

Kinderbijslag		

€				

......................................................................................

€

Kindgebonden budget

€				

.....................................................................................

€

Kinderopvangtoeslag

€				

.....................................................................................

€

Ontvangen partneralimentatie

€				

Totaal			

€

Ontvangen kinderalimentatie

€					

Ontvangen kostgeld

€						

Hoogte vermogen

€				
TIP!
Andere vaste inkomsten:				 			
€							
- Rond de bedragen af op hele euro’s
....................................................................................

Huurinkomsten

.....................................................................................

€										
- Houd zoveel mogelijk de belangrijkste documenten bij de hand:

Totaal vaste inkomsten

€					
bijvoorbeeld loonstroken en bankafschriften.

Vaste uitgaven per maand					

Variabele uitgaven per maand

Hypotheek of huur

€				

Kleding en schoenen		

€

Hypotheek of huur 2e woning

€				

Persoonlijke verzorging (kapper, cosmetica)

€

Bijdrage VVE		

€				

Inventaris (meubels, apparatuur)

€

Hypotheek gekoppelde polis/

€				

Onderhoud aan huis en tuin

€

beleggingsrekening					

Vakantie			

€

Woonverzekering (opstal, inboedel)

€				

Hobby’s			

€

Schadeverzekeringen

€				

Niet vergoede ziektekosten

€

Autoverzekering

€				

(eigen bijdrage, zelfzorgmedicijnen)

Zorgverzekering

€				

Overig (speelgoed, zakgeld kinderen,

Overige verzekeringen (bijv.

€				

cadeaus, accessoires)		

arbeidsongeschiktheidsverzekering, 		

			

overlijdensrisicoverzekering)					
Energie (gas/elektriciteit)

€

Onderhoud aan vervoermiddel

€

Totaal			

€

€				

€				
Water		
						
Overzicht openstaande rekeningen, leningen en kredieten
€					
Gemeentelijke belastingen
						Schuldeiser/lening
Totaal bedrag
€						
Mobiele
telefoonkosten
						

Afbetaling per maand

Einddatum

€				
TV/Internet/Telefonie
(vast)
€
€
..........................................................
...........................................
...................................................................
						
€				
		
Abonnementen/Lidmaatschappen
€
€
					
..........................................................
...........................................
...................................................................
€				
Motorrijtuigenbelasting
		
€
€
						
..........................................................
...........................................
...................................................................
€				
€
€
Brandstof
		
						
..........................................................
...........................................
...................................................................
€				
€
€
Ov of overig vervoermiddel
		
						
..........................................................
...........................................
...................................................................
€		
€
€
Leasecontract
(bijv.
auto)
						..........................................................
...........................................
...................................................................
€				
Kinderalimentatie
		
€
€
						Totaal
...........................................
...................................................................
€				
Partneralimentatie
		
€
						
Kosten
kinderopvang
		
€							
SchoolStudiekosten
Aanvullende relevante info
		
€							

Boodschappen

Overige vaste lasten (bv. huisdierkosten):		 						
......................................................................................

€							

.....................................................................................

€

Totaal		

€				

						

Het verschil tussen de totale vaste inkomsten en totale vaste uitgaven per maand:

€

Afschriften van alle hierboven vermelde gegevens (kopie inkomensspecificaties en bankafschriften van de laatste drie maanden) , voeg ik hierbij toe.
Tevens verklaar ik dit overzicht naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats				 Datum
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