Intakeformulier Avant Bewind & Advies
Gegevens aanvrager
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Burgerlijke staat
E-mailadres

Gegevens partner
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Burgerlijke staat
E-mailadres

Adresgegevens
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Bank- of gironummer

Gegevens thuiswonende kinderen
Naam

Geboortedatum

M/V

BSN

Gegevens contactpersoon/hulpverlening
Instantie
Naam hulpverlener
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Inkomsten
Inkomsten
Salaris/Loon
Pensioen
Uitkering
Alimentatie
Reiskosten
Voorlopig teruggaaf
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Kindgebonden budget
Alimentatie
Tegemoetkoming
Studiekosten
Bijzonder bijstand
Kostgeld

Aanvrager

Partner

Totaal

Uitgaven
Huur
Rente hypotheek
Aflossing hypotheek
Belasting/heffing
Gas
Water
Electra
Ziekenfondspremie
Inboedelverzekering
Opstalverzekering
WA verzekering
Uitvaartverzekering
Autoverzekering
Eigen risico
Huishoudgeld

Aanvrager

Partner

Totaal

Vermogen/bezittingen rechthebbende en partner
Bent u in het bezit van een eigen woning?
Zo ja, wat is de WOZ-waarde van de woning?
Huidige saldo hypotheek
Bent u in het bezit van een auto?
Heeft u spaartegoeden?
Zo ja, wat is het saldo?
Bent u in het bezit van aandelen?
Overig

O Ja
€
€
O Ja
O Ja
€
O Ja
€

O Nee

O Ja
O Ja
O Ja

O Nee
O Nee
O Nee

O Nee
O Nee
O Nee

Schulden
Is er sprake van een problematische schuldensituatie?
Heeft u een schuldenregeling?
Is er WSNP uitgesproken?
Zo ja, wanneer?
Wat is de omvang van uw schulden?
Opmerkingen m.b.t. uw schulden

Afspraken
➢ Cliënt zal de bewindvoerder steeds op de hoogte houden over de financiële zaken en post
direct doorsturen.
➢ Bewindvoerder stelt een definitief plan van aanpak op en bespreekt dit met de cliënt.
➢ Cliënt heeft de mogelijkheid om een klacht bij de kantonrechter in te dienen, maar zal
altijd eerst de interne klachtregeling van Avant Bewind & Advies volgen.
➢ Avant Bewind & Advies is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00
uur tot 11.00 uur.
➢ Communicatie het liefst per mail. Mails zullen binnen 2 werkdagen beantwoord worden.
➢ Bewindvoerder opent nieuwe bankrekeningen bij de ING en of ABN AMRO. In elk geval zijn
dat een beheerrekening en een leefgeldrekening. Alle lopende rekeningen zullen worden
opgeheven (tenzij anders overeengekomen).
➢ De cliënt krijgt de mogelijkheid om mee te kijken op zijn/haar rekeningen via;
mijn.onview.nl
➢ Telebankieren is niet mogelijk.
➢ Leefgeld van de cliënt wordt wekelijks op een vaste dag overgemaakt.
➢ Bewindvoerder kan verzoeken van de cliënt om extra geld op te nemen weigeren (als dit
financieel niet mogelijk is).
➢ Cliënt zegt toe geen nieuwe schulden te zullen aangaan.
➢ Cliënt machtigt Avant Bewind & Advies voor het aanvragen/gebruiken van de Digid-code.

De aanvraag wordt in behandeling genomen als de volgende stukken zijn toegevoegd:
➢ Kopie geldig legitimatiebewijs;
➢ Medische verklaring arts of psychiater waaruit blijkt dat rechthebbende niet in staat is
zijn/haar financiële en/of zorg/welzijn belangen te behartigen;
➢ Uittreksel uit het bevolkingsregister;
➢ Zoveel mogelijk bewijsstukken van eventuele schuldeisers die op dit formulier ingevuld zijn;
➢ Zoveel mogelijk bewijsstukken van de vaste lasten die op dit formulier ingevuld zijn;
➢ Meest recente salaris- of uitkeringsspecificatie;
➢ Beschikking zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag, voorlopige teruggave;
➢ Verblijfsvergunning;
➢ Afschriften rekeningen van rechthebbende, partner rechthebbende en kinderen jonger dan
18 jaar;
➢ Recente huurspecificatie;
➢ Polissen WA, inboedel- en uitvaartverzekeringen;
➢ BKR-toets.

Toelichting
➢ Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat alle vragen naar waarheid zijn ingevuld en alle
gegevens zijn geverifieerd en correct zijn doorgegeven.
➢ Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) kennis te hebben genomen van het feit dat Avant
Bewind & Advies gerechtigd is om informatie op te vragen of aan derden te verstrekken,
indien dit in het kader van de uitvoering van de bewindvoering noodzakelijk mocht zijn.
➢ Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat hij/zij akkoord gaan(t) met een aanvraag
schuldsanering en een eventuele aanvraag voor de WSNP door Avant Bewind & Advies,
indien dit in het kader van de uitvoering van de bewindvoering noodzakelijk mocht zijn.

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Handtekening aanvrager:

handtekening partner:

Formulier invullen en verzenden
aan: Avant Bewind & Advies
Na ontvangst van het aanmeldformulier zal binnen 14 dagen contact met u worden opgenomen om
een kennismakings-, intakegesprek in te plannen.

