Opgeven inkomsten en uitgaven
Dit formulier is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven. Vul het formulier zo nauwkeurig mogelijk
in. Zo kunt u bekijken hoeveel u maandelijks, per kwartaal of per jaar beschikbaar heeft voor een betalingsregeling. Zodra we
uw gegevens hebben ontvangen, spreken we een eventuele betalingsregeling met u af.

Wat doen we met uw gegevens?
De gegevens die u in dit formulier invult en meestuurt gebruiken we alleen voor zover dat noodzakelijk is om u goed te kunnen
adviseren over uw financiële situatie. Het kan zijn dat de informatie die u aan ons verstrekt, ook (gevoelige) persoonsgegevens
van derden bevat. Denk bijvoorbeeld aan een rekeningafschrift waarin zichtbaar is van wie u geld heeft ontvangen of aan wie
u geld heeft overgemaakt. De naam van de persoon (dus niet bedrijven/organisaties/instanties) waar u gelden naartoe heeft
overgemaakt mag u onleesbaar maken. De omschrijving en het bedrag graag zichtbaar laten. Meer informatie over hoe wij met
uw persoonsgegevens omgaan, kunt u terug vinden in ons Privacy- en cookiereglement.

1 Mijn gegevens
Naam
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerlijke staat

l
l

l
l

Alleenstaand
Samenwonend

Getrouwd
Gescheiden

l
l

In gemeenschap van goederen
Huwelijkse voorwaarden

Naam partner
Geboortedatum partner
Telefoonnummer partner
Leeftijd kinderen (inwonend)

jaar

jaar

2 Mijn hypotheek

4.0561.00

(17-10-2018)

Hypotheeknummer

1

jaar

jaar

3 Gegevens inkomsten
Naam werkgever
Adres en huisnummer
Postcode en vestigingsplaats
Telefoonnummer
Naam eigen zaak
Adres en huisnummer
Postcode en vestigingsplaats
Telefoonnummer
KvK-nummer
Naam uitkeringsinstantie
Overig, namelijk
Naam werkgever partner
Adres en huisnummer
Postcode en vestigingsplaats
Telefoonnummer
Naam eigen zaak partner
Adres en huisnummer
Postcode en vestigingsplaats
Telefoonnummer
KvK-nummer
Naam uitkeringsinstantie partner
Overig, namelijk

2

4 Gegevens onroerende zaken
Adres woonhuis
Postcode en plaats
WOZ-waarde

€

Adres vakantiehuis
Postcode en plaats
WOZ-waarde

€

Adres beleggingspand/bedrijfspand
Postcode en plaats
WOZ-waarde

€

5 Gegevens roerende zaken
Aantal

Kenteken

Auto
Caravan
Overig, namelijk

6 Gegevens vermogen
Spaartegoeden			€
Effectendepots			€

3

7 Inkomsten
Inkomsten per maand			

Mijn gegevens

Gegevens partner

Netto inkomen (salaris/uitkering/pensioen/eigen bedrijf)		

€

€

Voorlopige belastingteruggave			€

€

Kinderopvangtoeslag			€

€

Zorgtoeslag			€

€

Tegemoetkoming schoolkosten en lesgeld			

€

€

Koop/huursubsidie			€

€

Kindgebonden budget			€

€

Lijfrente			€

€

Alimentatie ex-partner			€

€

Alimentatie kinderen			€

€

Huurinkomsten			€

€

Kostgeld (kinderen)			€

€

Overig, namelijk

€

Betaaldatum (dag van de maand)			

€

Totaal per maand (A)			€
Inkomsten per kwartaal			

0,00

Mijn gegevens

€

Gegevens partner

Kinderbijslag			€

€

Overig, namelijk

€

€

Totaal per kwartaal (B)			

€

0,00

0,00

€

0,00

Inkomsten per jaar

Vakantiegeld			€

€

Dertiende maand			€

€

Bonus			€

€

Tegemoetkoming schoolkosten en lesgeld			

€

€

Belastingteruggave (indien niet per maand)			

€

€

Overig, namelijk

€

€

Totaal per jaar (C)			

€
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0,00

€

0,00

8 Uitgaven
Uitgaven per maand
Woonlasten

Hypotheek (inclusief erfpacht)			

€

Huur (inclusief servicekosten)			

€

VVE-bijdrage			€
Energie (gas en elektra)			

€

Water			€
Gemeentelijke lasten (afvalstoffen, rioolrecht, OZB)		

€

Systeemheffing waterschap			€
Overig, namelijk

€

Totaal woonlasten			€

0,00

Schulden

Bijvoorbeeld persoonlijke lening, doorlopend krediet, krediet postorderbedrijf, creditcard.
Soort schuld			

Saldo lening/

			schuld

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Totaal schulden			€

0,00

Reserveringsuitgaven
Kleding, schoenen			€
Onderhoud huis en tuin, witgoed, meubels			

€

Recreatie, vakantie, uitgaan			

€

Overig, namelijk

€

Totaal reserveringsuitgaven			€

Huishoudelijke uitgaven
Boodschappen (bv voeding, toiletartikelen, schoonmaakmiddelen)

€

Persoonlijke verzorging (kapper, pedicure)			

€

Overig huishoudgeld (huisdieren, roken, zakgeld kinderen)		

€

5

Afbetaling
per maand

0,00

€

0,00

Contributies (sport), abonnementen (krant), loterijen		

€

Televisie, internet, vaste telefonie			

€

Mobiele telefoonabonnementen, prepaid beltegoed		

€

Niet vergoede ziektekosten			

€

Hondenbelasting			€
Overig, namelijk

€

Totaal huishoudelijke uitgaven			

€

0,00

Scholing/kinderopvang

Kinderopvang			€
School/studiekosten van uw kinderen			

€

School/studiekosten van uzelf			

€

Overig, namelijk

€

Totaal scholing/kinderopvang			€

0,00

Vervoer

Wegenbelasting			€
Verzekering			€
Onderhoud/apk			€
Afbetaling, afschrijving, lease 			

€

Brandstof			€
Openbaar vervoer			€
Overig vervoer (kinderen, garagehuur)			

€

Overig, namelijk

€

Totaal vervoer			€

0,00

Verzekeringen

Zorgverzekering			€
Inboedelverzekering			€
Opstalverzekering (woonhuisverzekering)			€
Aansprakelijkheidsverzekering			€
Levensverzekering			€
Uitvaartverzekering			€
Overige verzekeringen

€

Totaal verzekeringen			€

6

0,00

Alimentatie

Alimentatie ex-partner			€
Alimentatie kinderen			€
Totaal alimentatie			€

0,00

Totaal Uitgaven per maand (D)			

€

0,00

Inkomsten per maand (zie A)			€

0,00

Uitgaven per maand (zie D)			€

0,00

Beschikbaar per maand (Trek D af van A)			€

0,00

Beschikbaar per kwartaal (zie B)			€

0,00

Beschikbaar per jaar (zie C)			€

0,00

9 Totaal

10 Mijn voorstel
●●Heeft u zelf een voorstel voor een betalingsregeling? Vul dat dan hier in.

11 Ondertekenen
Ik verklaar dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening

Handtekening partner

Datum

Datum

Naam

Naam

7

12 Versturen
Stuur de volgende documenten mee
●●Salarisstroken van de laatste drie maanden.
●●Kopie van de rekeningafschriften van al uw betaalrekeningen van de laatste drie maanden.
●●Aangifte en aanslag inkomstenbelasting voorgaande jaar. (voorgaande 3 jaar bij een eigen bedrijf)
●●Meest recente WOZ-beschikking.
●●Bewijsstukken van schulden en/of betalingsregelingen.
●●Jaarcijfers over de afgelopen 3 jaar (bij een eigen bedrijf)
●●Kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (bij een eigen bedrijf)

Versturen naar:
inkomstenuitgaven@blg.nl
Vermeld in de onderwerpregel ‘inkomsten uitgaven overzicht’ en uw hypotheeknummer.
Of naar:
BLG Wonen
Afdeling Bijzonder Beheer
Antwoordnummer 4150
3500 VB Utrecht
Bescherming persoonsgegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals
beschreven in ons Privacy- en Cookie Reglement. Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op blgwonen.nl
voor ons Privacy- en Cookie Reglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.

Verstuur per e-mail

BLG Wonen is een handelsnaam van de Volksbank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K.nr. 16062338. De Volksbank N.V. is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd in de
hoedanigheid van financiële dienstverlener onder nummer 12000085.
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