Mail het ingevulde formulier ingevuld naar:
m.annuschek@annubi.nl
TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER. Wij zijn voor het verkrijgen van de informatie afhankelijk van u.
Het niet of niet correct verstrekken van gegevens kan tot gevolg hebben dat diensten niet of niet naar wens
vervuld kunnen worden

Gegevens cliënt
Burgerservicenummer (BSN)
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiele telefoon
Email adres
ID bewijs en ID nr
Nationaliteit
Geboorteplaats
Geboortedatum

Burgelijke staat

Indien gehuwd
Woonisituatie

Gehuwd/
geregisteerd
partnerschap

Ongehuwd

Gescheiden

Buiten iedere
Huwelijkse
Gemeenschap gemeenschap
voorwaarden van goederen van goederen
Alleenwonend
Met kinderen
Samenwonend
Met kinderen
Verblijvend in een instelling/inrichting
Zonder vaste woon/of verblijfplaats

Gegevens partner *
Burgerservicenummer (BSN)
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiele telefoon
Email adres
ID bewijs en ID nr
Nationaliteit
Geboorteplaats
Geboortedatum
* Indien u een gezamenlijke huishouding voert, is inkomensbeheer of bewindvoering alleen mogelijk als u hier
beiden mee instemt. Voor de aanvraag dient u dan ook de gegevens van uw partner in te vullen

Gegevens thuiswonende kinderen
Naam

Geb. datum

M/V

School/werk

Gegevens contactpersoon / verwijzende instantie
Instelling
Achternaam
Roepnaam
Adres van de instelling
Postcode
Vestigingsplaats
Telefoon
Mobiele telefoon
Email adres
Bereikbaar op: (doorstrepen wat n.v.t is)

MA – DI – WO – DO – VR

Reden van aanvraag & bijzonderheden

Rekeningnummer(s) en naam van de bank
Rekeningnr

Banknaam

Standaard rekening
Spaarrekening (indien van toepassing)
Extra rekening (indien van toepassing)

Inkomsten
Organisatie
Loon/Uitkering/Pensioen cliënt
Loon/Uitkering/Pensioen partner
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Voorlopige teruggave
Kinderopvangtoeslag
Kinderbijslag
Bijzondere bijstand
Overige inkomsten
Overige inkomsten
Totaal inkomsten:

Bedrag

wk/4wk/mnd

Uitgaven
Organisatie

Bedrag

wk/4wk/mnd

Organisatie

Bedrag

wk/4wk/mnd

Huur/hypotheek
Service-, schoonmaak en waterkosten
Gas en electra
Water
Ziekekostenverzekering
WA- en Inboedelverzekering
Uitvaartverzekering
Auto-/brommerverzekering
Internet
Televisie
Telefoon (abonnement)
Regelingen aflossing schulden (op schuldenlijst specificeren)
Overige uitgaven
Overige uitgaven
Totaal vaste lasten:

Reserveringen
Wegenbelasting
Brandstof
Telefoon (verbruik)
Eigen risico ziektekosten
Gemeentelijke belastingen
Waterschapslasten
Afvalstoffenheffing
Onderhoud auto/brommer
Energiekosten verhoging
Totaal reserveringen:

Machtiging voor opvragen informatie, aanvraag rekeningnummer & ondertekening
* Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat kennis is
genomen van de werkwijze
* Ondergetekende(n) stemt (stemmen) in met het gebruik van hun gegevens voor de aanvraag van het
rekeningnummer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van bewindvoering / inkomensbeheer
* Ondergetekende(n) machtigt (machtigen) Annuschek Bewindvoering en Inkomensbeheer om informatie in te
winnen bij en informatie te verstrekken aan derden, waaronder de gemeentelijke basisadministratie, voor
zover deze relevant is voor de afhandeling van deze aanvraag
Datum en Plaats:
Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

