STICHTING BUDGET
Algemeen

Postbus 4246
tel: 023-5572156

Aanvrager

Partner

man

man

2003 EE Haarlem
fax: 023-5357316

Naam
Voornamen (voluit)
Geslacht

vrouw

vrouw

Geboortedatum
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer vast / mobiel
E-mailadres
BSN
Bankrekeningnummer (s)
Legitimatie (soort)
Burgelijkestaat
Kind(eren)

alleenstaand
1

samenwonend

2

gehuwd

gescheiden

3

4

Naam
Voornamen (voluit)
Geslacht

jongen

meisje

jongen

meisje

jongen

meisje

jongen

meisje

Geboortedatum
BSN
Thuiswonend

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Schoolgaand

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Eigen inkomen

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Schulden*

(indien van toepassing)

Aanvrager

Totaal schulden

€

Beslag gelegd

ja

Partner
€

nee

ja

nee

Benodigde stukken voor aanmelding
Kopie geldig legitimatiebewijs, voor- en achterkant (van uzelf en uw partner)
Bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen drie maanden
Inkomensspecificatie(s) van de afgelopen drie maanden
* Indien er schulden zijn ontvangen wij graag de ingevulde bijlage “overzicht schulden”.

www.stichtingbugdet.nl							 		 e-mail: info@stichtingbudget.nl

STICHTING BUDGET

Postbus 4246
tel: 023-5572156

2003 EE Haarlem
fax: 023-5357316

Mijn hulpvraag betreft
beschermingsbewind

inkomensbeheer

budgetbeheer

Wat is de reden van de aanmelding?

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

Naam en contactgegevens hulpverlener(s) (indien van toepassing)

Ondertekening
ondergetekende verklaart:
• akkoord te gaan met het inwinnen van informatie bij andere instellingen (inclusief financiële instellingen)
• toestemming te geven de gegevens van dit formulier op te laten nemen in de administratie van Stichting Budget

plaats en datum:

handtekening aanvrager:

handtekening partner:

Heeft u alle benodigde stukken bijgevoegd? Zonder deze stukken kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling
nemen. Er kan gevraagd worden om aanvullende stukken. Stuur uw complete aanmelding naar: info@stichtingbudget.nl
of naar Postbus 4246, 2003 EE Haarlem.
www.stichtingbugdet.nl							 		 e-mail: info@stichtingbudget.nl

STICHTING BUDGET

Postbus 4246
tel: 023-5572156

2003 EE Haarlem
fax: 023-5357316

OVERZICHT SCHULDEN
schuldeiser

aard van de vordering

kenmerk

bedrag aflossing

per

totaal openstaand

Totaal van alle schulden

Is er sprake van een schuldsanering?
Hulpverlener:

www.stichtingbugdet.nl							 		 e-mail: info@stichtingbudget.nl

