
Intakeformulier 
Persoonsgegevens aanvrager 

BSN __________________________ Geslacht _________________________ 
Achternaam __________________________ Voorvoegsels _________________________ 
Voorletters __________________________ Voornaam _________________________ 
Roepnaam __________________________ 
Geboorteplaats __________________________ Geboortedatum _________________________ 

Woonadres Postadres 
Postcode __________________________ Postcode _________________________ 
Straat __________________________ Straat _________________________ 
Plaats __________________________ Plaats _________________________ 

Contactgegevens 
Telefoonnummer __________________________ E-mailadres _________________________ 

Contactgegevens b.g.g. 
Naam __________________________ Rol relatie _________________________ 
Telefoonnummer __________________________ E-mailadres _________________________ 

Identiteitsinfo 
Identiteitsbewijs _________________________ Nationaliteit _________________________ 
Burgerlijke staat  _________________________ 

Gebruiker 
Behandelaar ________________________ 

Persoonsgegevens partner 

BSN __________________________ Geslacht _________________________ 
Achternaam __________________________ Voorvoegsels _________________________ 
Voorletters __________________________ Voornaam _________________________ 
Roepnaam __________________________ 
Geboorteplaats __________________________ Geboortedatum _________________________ 

Woonadres Postadres 
Postcode __________________________ Postcode _________________________ 
Straat __________________________ Straat _________________________ 
Plaats __________________________ Plaats _________________________ 

Identiteitsinfo 
Identiteitsbewijs __________________________ Nationaliteit _________________________ 



 

Persoonsgegevens kinderen 

Gegevens kind 1 
BSN _________________________ 
Achternaam _________________________ Voorvoegsels _________________________ 
Voorletters _________________________ Voornaam _________________________ 
Geboortedatum _________________________ Geslacht _________________________ 
Situatie _________________________   

 
Gegevens kind 2 

BSN _________________________ 
Achternaam _________________________ Voorvoegsels _________________________ 
Voorletters _________________________ Voornaam _________________________ 
Geboortedatum _________________________ Geslacht _________________________ 
Situatie _________________________   

 
Gegevens kind 3 

BSN _________________________ 
Achternaam _________________________ Voorvoegsels _________________________ 
Voorletters _________________________ Voornaam _________________________ 
Geboortedatum _________________________ Geslacht _________________________ 
Situatie _________________________   

 
Gegevens kind 4 

BSN _________________________ 
Achternaam _________________________ Voorvoegsels _________________________ 
Voorletters _________________________ Voornaam _________________________ 
Geboortedatum _________________________ Geslacht _________________________ 
Situatie _________________________   

 

 

Bezittingen: 

Bankrekeningen 
IBAN nummer _________________________ Op naam van _________________________ 
IBAN nummer _________________________ Op naam van _________________________ 
IBAN nummer _________________________ Op naam van _________________________ 
IBAN nummer _________________________ Op naam van _________________________ 
    
IVR/EVR-registratie? _________________________   

 
Onroerend goed 

Locatie  ________________________   
WOZ-Waarde  ________________________ Hoogte hypotheek ____________________ 

 
Voertuigen 

Kenteken voertuig: _________________________ Waarde ____________________ 
Bouwjaar: _________________________ Soort voertuig ____________________ 

 
  



 

Inkomsten 

Rubriek Instantie Bedrag p/m Op naam van 
 
________________ 

 
_______________________________ 

 
__________ 

 
___________________ 

 
________________ 

 
_______________________________ 

 
__________ 
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__________ 

 
___________________ 
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__________ 

 
___________________ 

 
________________ 

 
_______________________________ 

 
__________ 

 
___________________ 

  
Totaal 

 
__________ 

 

 

Uitgaven 

Rubriek Instantie Bedrag p/m Op naam van 
 
________________ 

 
_______________________________ 

 
__________ 

 
___________________ 

 
________________ 

 
_______________________________ 

 
__________ 

 
___________________ 

 
________________ 
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___________________ 
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_______________________________ 

 
__________ 

 
___________________ 

 
________________ 

 
_______________________________ 

 
__________ 

 
___________________ 

 
Leefgeld 

 
Uitbetaling: ____________________ 

 
__________ 

 
 

  
Totaal 

 
__________ 

 

 

  



Clientnotities 

Notities over de persoonsgegevens 

Notities inzake aanmeldingssituatie 

Notities inzake inkomsten 

Notities inzake uitgaven 

Werkwijze inzake negatieve begroting 

Notities inzake bezittingen 

Notities inzake schulden 

Werkwijze inzake eventuele ontruiming 

Akkoordverklaring 

Cliënt verklaart hierbij volledige openheid van zaken te hebben gegeven, de tarievenlijst en 

klachtenreglement te hebben ontvangen / ingezien én heeft een duidelijk beeld gekregen van de 

dienstverlening, de organisatie en de contactpersonen. 

Handtekening aanvrager Handtekening partner 

[[S|1]] 
____________________________ 

[[S|2]] 
____________________________ 

[[s|1 ]] [[s|2 ]] 
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