Inkomsten/
uitgavenformulier

Persoonlijke gegevens
Kenmerk / Dossiernummer

Betreft

Naam

BSN

Geboortedatum

E-mailadres

Adres

Huisnr.

Woonplaats

Telefoonnummer

Postcode

Mobiel

Uw inkomsten
Loondienst
Uitkering
Studiefinanciering
Naam werkgever / Uitkering / Studiefinanciering

Adres werkgever / Uitkering / Studiefinanciering

Plaats werkgever / Uitkering / Studiefinanciering

Huidige inkomen sinds

Gegevens partner
Heeft u een partner?

Burgerlijke staat

Inkomen partner

Ja

Gehuwd

Loondienst

Nee

Ongehuwd

Uitkering

Samenwonend

Studiefinanciering

Naam partner

Geboortedatum partner

Naam werkgever/uitkering /studiefinanciering partner

Adres werkgever/uitkering /studiefinan. partner

Woonplaats werkgever/uitkering /studiefinan. partner

Kinderen / kostendelers*
Aantal thuiswonende, minderjarige kinderen

Leeftijd Aantal thuiswonende, minderjarige kinderen

Aantal kostendelers naast u en uw partner

* Een kostendeler is een persoon van 21 jaar of ouder
tenzij deze studeert of een zakelijke overeenkomst
met u heeft.

Inkomsten per maand
Netto inkomsten

Huur

Andere eigen inkomsten*

Hypotheek

Netto inkomsten partner

Gas, water, licht

Huurtoeslag

Premie zorgverzekering

Zorgtoeslag

Te betalen alimentatie

Kindgebonden budget

Te ontvangen alimentatie

*Denk ook aan heffingskortingen.
Voeg een kopieën van documenten bij die de gegevens hierboven onderbouwen. Denk aan loonstrook,
uitkeringsspecificatie, facturen van uw vaste lasten etc.

Overige schulden
Indien u overige schulden heeft, deze graag hieronder opgeven: De naam van de schuldeiser, beknopte omschrijving van
de schuld, het huidige openstaande bedrag en of er sprake is van een betalingsregeling. Voeg documenten bij ter
onderbouwing van de hieronder opgegeven schulden.

Voorstel betalingsregeling
U kunt hieronder een voorstel voor een betalingsregeling doen. Regelingen worden alleen in behandeling genomen als het
formulier volledig is ingevuld en u bewijzen meestuurt van de verschillende inkomsten en uitgaven. Samen met onze
opdrachtgever beoordelen wij aan de hand van uw gegevens of de voorgestelde regeling akkoord is.
U ontvangt hier dan zo spoedig mogelijk bericht van.
Gewenst termijnbedrag

Met ingang van datum

Aflossing per (bijv. per week of per maand)

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam

Datum

Handtekening

Dit formulier dient u volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen op 1 van de
onderstaande manieren:
- Per e-mail:
- Per fax:
- Per post:

betaling@creditude.nl
0299-76 40 41
Creditude, Postbus 44 1440 AA te Purmerend

