
U WILT EEN BETALINGSREGELING TREFFEN

Heeft u een schuld? Dan is het in veel gevallen mogelijk om een goede regeling te treffen. Als u wilt weten of we ook met u een 
betalingsregeling kunnen treffen, vult u dan het formulier hieronder zo volledig mogelijk in. Wij nemen daarna (schriftelijk) contact met  
u op. De velden met een * dient u verplicht in te vullen.

Uw gegevens

dossiernummer *

inzake *

adres *

postcode

woonplaats *

geboortedatum *

naam partner

telefoon overdag *

telefoon mobiel

e-mail *

aantal inwonende kinderen

burgerlijke staat ongehuwd       gehuwd       samenwonend       duurzaam gescheiden

Inkomsten van uzelf

werkgever ja      nee

naam werkgever

woonplaats

uitkering ja      nee

via UWV / GSD / anders, nl.

plaats vestiging

Inkomsten van uw partner

werkgever ja      nee

naam werkgever

woonplaats

uitkering ja      nee

via UWV / GSD / anders, nl.

plaats vestiging



Inkomsten per maand van u en/of uw partner

inkomsten van uzelf    € 

inkomsten van uw partner    €

kinderbijslag    € 

huurtoeslag    € 

zorgtoeslag    € 

voorlopige teruggave belastingdienst  €

alimentatie    €

studiefinanciering    €     

overige inkomsten,**    €

zoals aanvullende uitkering,

pensioen, facturen etc.

** hieronder specificeren  

Uitgaven per maand van u en/of uw partner

huur (excl. servicekosten)    € 

hypotheek rente    €

ziektekostenpremie    €

verzekeringen    €

abonnementen    €

gas / water / licht    € 

aflossing leningen**    € 

aflossing schulden**    € 

overige uitgaven**    € 

** hieronder specificeren  

Bedrag waarvoor u een regeling wilt treffen

bedrag waarvoor u     € 

een regeling wilt treffen 

            per maand          per week          per 4 weken *

Voeg van alle genoemde inkomsten en uitgaven bewijsstukken toe. Zonder bewijsstukken kan uw verzoek niet in behandeling genomen.
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