
 
 
 
Aanmeldformulier 
Schuldhulpverlening 

  

 

 

Postadres : Postbus 35, 4530 AA  TERNEUZEN 
Telefoon : 14 0115  
Bezoekadres : Stadhuisplein 1 Terneuzen 
E-mail : gemeente@terneuzen.nl 
Internet: www.terneuzen.nl 

 
. 
           

 
 
 
Door invulling van onderstaande gegevens meld ik mij aan voor een gesprek over de mogelijkheden 
van schuldhulpverlening 
 

1 Persoonsgegevens aanvrager   

Naam |______________________________________________ 
 (voorletters, voorvoegsel(s), achternaam / van vrouwen de meisjesnaam) 

Burgerservicenummer (BSN) |______________________________________________ 

Geboortedatum  |______________________________________________ 

Geslacht  man  vrouw  

Adres |______________________________________________ 

Postcode en woonplaats     |_______________________________            

Telefoonnummer  |______________________________________________ 

E-mail |______________________________________________ 
 

2 Persoonsgegevens echtgeno(o)t(e) / partner   

Naam |______________________________________________ 
 (voorletters, voorvoegsel(s), achternaam / van vrouwen de meisjesnaam) 

Burgerservicenummer (BSN) |______________________________________________ 

Geboortedatum  |______________________________________________ 

Geslacht  man  vrouw  

Telefoonnummer  |______________________________________________ 

E-mail |______________________________________________ 
 

3 Kinderen 

 geen (inwonende) kinderen 
 (inwonende) kind(eren): Aantal  __________       Leeftijd _________________________ 
 

4 Inkomsten 

4.1 Heeft u inkomsten?  

 nee 

 ja uit loon, kruis hier het netto bedrag in van de inkomsten € ______   p.m.   per 4 weken   p.w. 

 
 ja een uitkering,  kruis hier het netto bedrag in van de inkomsten € ______   p.m.   per 4 weken   p.w. 

    Soort uitkering _______________________ 
 
4.3 Overige inkomsten 
Huurtoeslag €  ______________ 

Zorgtoeslag €  ______________ 

Voorlopige teruggaaf belastingdienst €  ______________ 

Anders (bijv. alimentatie), namelijk €  ______________ 
   

5. Uitgaven per maand 

Kale huur €  ______________ 
Netto hypotheek €  ______________  
Premie zorgverzekering  €  ______________ 
 



6. Totale schulden 

€  _______________________________________________ 
 

7. Verzoek schuldhulpverlening 
 

Waarom wilt u schuldhulpverlening aanvragen: __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Hoe zijn de schulden ontstaan: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

8. Dreigende situaties 

Achterstand: Aantal maanden Totaal bedrag   

Huur ______________ €  ______________ Ontruiming ja/nee per_______ 

Energie ______________ €  ______________ Afsluiting ja/nee per ________ 

Water ______________ €  ______________ Afsluiting ja/nee per ________ 

Ziektekostenpremie ______________ €  ______________ CVZ ja/ nee per____________ 
 

9. Heeft u een bewindvoerder 

 
 nee 

 ja, naam bewindvoerder __________________________________ 
 

10. Heeft u hulp van een andere instantie 

 
 nee 

 ja, naam instantie / contactpersoon  __________________________________ 
 

11. Ondertekening 

handtekening aanvrager handtekening medeaanvrager  
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
 
Datum ___________________________  Plaats ____________________________ 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u ons toestemming om een BKR-toetsing uit te 
voeren en gegevens uit te wisselen met derden. 
 

Toelichting 

 
Het aanmeldformulier kunt u: 
•  per e-mail versturen aan: schuldhulpverlening@terneuzen.nl 
•  per post sturen aan: Gemeente Terneuzen 
 Afdeling Schuldhulpverlening 
 Antwoordnummer 91 (postzegel is niet nodig) 
 4530 VB Terneuzen 
• afgeven aan de balie in het stadhuis 
 

Na ontvangst van dit formulier krijgt u een ontvangstbevestiging met het verzoek diverse stukken in te 
leveren. Daarna ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek of wordt er telefonisch contact met u 
opgenomen. 


