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Dossiernummer 

Algemene gegevens

Naam debiteur 

Geboortedatum 

BSN 

Adres 

Postcode en woonplaats 

E-mailadres 

Telefoon- en mobielnummer 

Burgerlijke staat (evt. huwelijkse Alleenwonend Samenwonend 
voorwaarden bijsluiten) Gehuwd Geregistreerd Partnerschap

Naam bank (ABN/ING/RABO/…) 

IBAN 

Werkgever Nee   ja Naam werkgever 

  Vestigingsplaats 

Werkgever partner Nee   ja Naam werkgever 

  Vestigingsplaats 

Uitkering Nee   ja Soort uitkering   

Heeft u de zorg over inwonende Nee   ja Hoeveel   
minderjarige kinderen  

Leeftijd 

Let op!! 
Dit formulier bevat interactieve velden. Bewaar het formulier op uw computer en open het rechtstreeks in Adobe Reader. 

Graag zo volledig mogelijk invullen en retourneren!*

Per post of via info@korenhofdeurwaarders.nl

*  Als het formulier niet volledig en/of correct is ingevuld kan uw aanvraag niet worden behandeld. 
Indien u geen gegevens aanlevert kan dit ook gevolgen hebben voor de berekening van de beslagvrije voet.
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Inkomsten en uitgaven

Inkomsten (per maand) 

Debiteur (netto) 

Partner (netto) 

Kinderbijslag   x 

Voorl.teruggave belasting

Huurtoeslag

Zorgtoeslag

Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Alimentatie

Vakantiegeld (per maand) 

Gratificatie

Kostgeld (kinderen) 

Totaal van inkomsten 

Totaal

Uitgaven (per maand)

Huur

Hypotheek

Gas / water / licht

Telefoon

Auto

Zorgverzekeringen

Verzekeringen

Abonnementen

Onderhoud/diversen

Ziektekosten

School/studiegeld

Huishoudgeld

Totaal van uitgaven 

Overzicht overige schulden
 Aflossing Periode Restant schuld

fiscus  €  per  € 

 €  per  € 

Is ten behoeve van schuldeisers nee   ja Naam schuldeiser(s)  
beslag op uw inkomen gelegd?  

Naam beslagleggende  
  deurwaarder(s)

Ondertekening

Ondergetekende wenst een regeling te treffen  van €   per  week   maand

Bij deze verklaar ik dit overzicht volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Op verzoek zal ik bewijsstukken van de hierboven 
gemelde gegevens direct toesturen. Ik verklaar ermee akkoord te gaan dat deurwaarderskantoor Korenhof en Partners deze gegevens 
en eventuele bewijsstukken vastlegt in een database en deze ter beoordeling van een regelingsvoorstel aan haar opdrachtgever wordt 
overlegd. Daarnaast kunnen deze gegevens eventueel gebruikt kunnen worden voor de berekening van de beslagvrije voet.

Plaats en datum 

Handtekening 

Toelichting/opmerking


