
.

..

...Naam. :. Ingevuld.op.datum.:..

.. Inkomsten.per.maand. . . . . (zonodig omrekenen per maand)

..

.. Netto.maandsalaris.aanvrager. :.€

.. Netto.maandsalaris.echtg../.partner.. :.€.

.. Bijverdiensten. . :.€

.. Alimentatie-inkomsten. . :.€

.. Kostgeld :.€

.. Huurtoeslag :.€

.. Zorgtoeslag :.€

.. Overige.(bijv..belastingteruggave). . :.€

.. Kindregelingen

.. Kinderbijslag. :.€

.. Kindgebondenbudget. :.€

.. Kinderopvangtoeslag. :.€

.. Combinatiekorting. :.€

.. Totale.inkomsten. . . . . . . . :.€

.. Uitgaven.per.maand 

.

.. Totale.vaste.lasten. :.€

.. Totaal.huishoudgeld. :.€

.. Totaal.zakgeld. . :.€

.. Totale.reserveringsuitgaven. :.€

.. Totale.uitgaven. . . . . . . . . :.€

  Maandelijkse.aflossingscapaciteit.=.inkomsten.–.uitgaven. . . :.€

:.€. .
:.€
:.€

.. Extra.inkomsten.(evt. meenemen in aflossingsplan) 

..

.  IKB-budget aanvrager  
  Vakantie-uitkering echtg. / partner  
  Eindejaarsuitkering  echtg. / partner  
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Overzicht inkomsten en uitgaven

dahle
Typewriter
Tel. 088 – 442 84 25

dahle
Rectangle

dahle
Typewriter
Tel. 088 – 442 84 25



  Vaste lasten (gemiddeld per maand)

:.€
:.€
:.€
:.€
:.€
:.€
:.€

:.€

:.€
:.€
:.€
:.€

nee.....). :.€
:.€
:.€

:.€

:.€
:.€
:.€
:.€

:.€

:.€
:.€
:.€
:.€
:.€
:.€
:.€
:.€
:.€

:.€

.   Woonlasten

.   Huur..

..  Rente.en.aflossing.hypotheek...       
_  Energie.(gas.en.elektra)..
.   Water.
.   Waterschapsheffingen..
.   Onroerende.zaakbelasting...
  Overige.gemeentelijke.heffingen....

  Verzekeringen
.   Ziektekostenverzekering..
.   Aansprakelijkheidsverzekering...      
__Inboedelverzekering.
.   Opstalverzekering.
.   Levensverzekering.(gekoppeld.aan.hypotheek....ja........

..

Uitvaartverzekering.
Overige.verzekeringen.

Auto
Leasebedrag

 Brandstof.
.Motorrijtuigenbelasting..
.Verzekering.
.Onderhoud./.APK-keuring..
..
.Overige
 Alimentatie.
.Kosten.kinderopvang.
.Scholingskosten..
.Contributies & abonnementen

.Telefoon.mobiel..

.Telefoon.vast.

.TV./.internet.

.Vervoerskosten (openbaar vervoer, fiets enz.)..

Overzicht van schulden

.. Naam.bank,.financieringsmij,.enz.. nog.te.betalen. afl..per.maand..
. :.€ :.€..
. :.€ :.€..
. :.€ :.€..
. :.€ :.€..
. :.€ :.€..

:.€
.. Totale vaste lasten :.€
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:.€



Huishoudelijke uitgaven (gemiddeld per maand)

:.€
:.€
:.€
:.€

.. Voeding.

.. Was-.en.schoonmaakmiddelen.

.. Persoonlijke.verzorging.(toiletartikelen, kapper enz.)

             Overige (rookwaren, drank enz.)  

.. Totaal huishoudelijke uitgaven :.€

.. Zakgeld (gemiddeld per maand)

.. Aanvrager. :.€

.. Echtg../.partner :.€
  Kinderen :.€
 

  Totaal zakgeld :.€

  Reserveringsuitgaven (gemiddeld per maand)

:.€
:.€
:.€
:.€
:.€
:.€
:.€
:.€

:.€

Aanschaf.en.onderhoud.inventaris.
Kleding.en.schoenen.
Onderhoud.huis.en.tuin..
Niet-vergoede ziektekosten.
Vrijetijdsuitgaven.(hobby,.sport,.uitgaan.enz.).
Vakantie.
Sparen.
Onvoorzien.

Totale reserveringsuitgaven
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