
 

Intakeformulier De Financiële Hulpverlener 

Dit intake formulier bestaat uit 3 onderdelen te weten (1) onderlinge afspraken, (2) informatie over 

uw financiële situatie en (3) klachtenreglement. We verzoeken u de onderlinge afspraken te 

ondertekenen en de vragen inzake uw financiële situatie te beantwoorden. 

Afspraken 

Wat verwachten wij van u 

- Wijzigingen vroegtijdig doorgeven 

- Post tijdig inleveren 

- Geen nieuwe schulden maken en/of financiële verplichtingen aangaan 

- Respect 

Wat kunt u van ons verwachten 

- Wij nemen daar waar mogelijk financiële beslissingen in overleg met u, maar wij zijn en blijven 

wel eindverantwoordelijk 

- Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan u én aan de kantonrechter over wat wij met uw geld 

hebben gedaan.  

- Onze eerste en belangrijkste prioriteit is het voorkomen van nieuwe schulden. Dat betekent dat 

onze eerste werkzaamheden zich richten 

o op het op orde krijgen van inkomen, toeslagen en andere voorzieningen  

o betaling van de vaste lasten en leefgeld 

- Indien aan de orde: Onze tweede prioriteit is het regelen van schulden, waarbij we bij aanvang 

van het beschermingsbewind nog niet weten of dit mogelijk is.  

- Kinderbijslag maken we in principe over aan de klant. Dit doen we door het bedrag dat we per 

kwartaal ontvangen uit te spreiden over 3 maanden 

- Bereikbaar 

o per telefoon op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur 

o per mail 24/7 op info@definancielehulpverlener.nl 

o in geval van calamiteiten: 06-19045612 

- Respect 

Kosten bedragen 

- Intake: EUR 

- Regulier: EUR 

Ondertekening 

 Naam Datum Handtekening 

U    
 
 
 

Partner    
 
 
 

mailto:info@definancielehulpverlener.nl


 

Vragenlijst 

Inkomen U  Partner 

Hoogte p/m Loonbeslag Hoogte p/m Loonbeslag 

Soort 
inkomen 

Wwb/ uwv/ 
salaris/ pensioen 

 Ja/nee  Ja/nee 

Soort 
toeslagen  

Zorgtoeslag  Ja/nee  Ja/nee 

Huurtoeslag  Ja/nee  Ja/nee 

Kinderopvang 
toeslag 

 Ja/nee  Ja/nee 

Kindgebonden 
budget 

 Ja/nee  Ja/nee 

Overige 
inkomsten 

  Ja/nee  Ja/nee 

   Ja/nee  Ja/nee 
 

Uitgaven Bedrag per 
maand 

Aan… 

Wonen Huur / Hypotheek   

Verzekeringen Zorg   

WA-inboedelverzekering   

Uitvaart   

Auto/brommer    

Overig   

Verbruik Gas/elektra   

Water   

Mobiel bellen   

Thuis bellen/internet   

Overig Alimentatie   

Abonnementen   

Loterijen   

Wegenbelasting   

   

   

   
 

Naam thuiswonende kinderen Geb. datum BSN 

   

   

   
 

Is er sprake van   Leverancier/verhuurder 

Huisuitzetting Ja / nee  

Afsluiting gas, water, elektra Ja / nee  
 

Overig U Partner 

U bankiert bij (bankafschriften 3 mnd mee)   

DigiD gebruikersnaam   

DigiD wachtwoord   

 


