Aanmeldformulier schuldhulpverlening
Door invulling van onderstaande gegevens meld ik mij aan voor een gesprek over de mogelijkheden
van schuldhulpverlening.
1. Persoonlijke gegevens:
Naam: _______________________________

0 Man 0 Vrouw

Adres:________________________________
Postcode: ____________________________

Woonplaats _________________

Geboortedatum: _______________________

BSN _______________________

Telefoonnummer (vast)__________________

Mobiel _____________________

E-mailadres: __________________________
Gegevens partner
Naam: _______________________________

0 Man 0 Vrouw

Geboortedatum: _______________________

BSN: _____________________

2. Burgerlijke Staat
0 Alleenstaand
0 Samenwonend

0 Gehuwd

0 Met samenlevingscontract of
0 Zonder samenlevingscontract
0 In gemeenschap van goederen
0 Op huwelijkse voorwaarden

3. Kinderen
0 Geen inwonende kinderen
0 (Inwonende) minderjarig(e) kind (eren)
0 Meerderjarig(e) kind (eren)

aantal: _____________
aantal: _____________

4. Inkomstenbron (netto per maand)
Salaris

€ _____________

Voorl.teruggaaf belastingdienst € ________

Uitkering

€ _____________

Zelfstandig ondernemer € _____________

Studiefinanciering

€ _____________

Anders, namelijk:

Huur/zorgtoeslag

€ _____________

(bijv. alimentatie)

€ ______________

5. Uitgaven per maand
Kale huur

€ _________________

Netto hypotheek

€__________________

Premie zorgverzekering

€ _________________

6. Oorzaak ontstaan schulden
0 Inkomstenterugval (door bijvoorbeeld werkloosheid)
0 Gedrag (bijv. verslaving)
0 Relatiebreuk
0 Overig, namelijk: ______________________________________

7. Is er sprake van een of meerdere van onderstaande situaties?
0 Dreigende huisuitzetting huur → aanzegging ontruiming ontvangen (datum): ____________
0 Dreigende afsluiting gas/elektra → aanzegging afsluiting ontvangen (datum): ____________
0 Dreigende afsluiting water → aankondiging afsluiting ontvangen (datum): _______________

Handtekening:

Handtekening partner:

_____________________________

____________________________

Na ontvangst van dit formulier wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een eerste oriënterend
gesprek of wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Het aanmeldformulier kunt u ingevuld en ondertekend:
1. Afgeven aan de balie van de Gemeentewinkel;
2. Per e-mail versturen aan: secretariaat_sale@gemeentehulst.nl;
3. Per post (zonder postzegel) versturen aan: Gemeente Hulst, t.a.v. Secretariaat
Samenleving, Antwoordnummer 44, 4560 VB Hulst.

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt
voor het doel waartoe deze zijn verkregen.

Schuldhulpverlening en/of budgetbeheer
Ziet u geen mogelijkheden meer om zelf of via uw eigen netwerk schulden op te lossen?
Dan kan schuldhulpverlening u misschien uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening is
bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer op kunnen lossen.
Na ontvangst van het volledig door u ingevulde en ondertekende formulier zal u door de
gemeente worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden die
schuldhulpverlening u kan bieden.
Als voorwaarde moet u in ieder geval in de gemeente Hulst wonen en ouder zijn dan 18
jaar. Om te bepalen of een schuldhulpverleningstraject op dit moment geschikt voor u is
wordt daarnaast gekeken naar:






Hoe stabiel uw inkomen is;
Hoe uw sociale netwerk eruit ziet;
Wat voor soort schulden u heeft;
Of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen;
Of u gemotiveerd bent om uw schuldenproblemen aan te pakken.

Indien u in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject, dan wordt uw aanvraag
doorgestuurd naar de Kredietbank Nederland.
De gemeente Hulst heeft met de Kredietbank Nederland hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst.
De Kredietbank Nederland zal dan uw aanvraag schuldhulpverlening verder in behandeling
nemen en onderzoeken welke vorm van schuldhulpverlening het beste bij uw persoonlijke
situatie past. Meer informatie over de dienstverlening van de Kredietbank Nederland vindt
u op www.kredietbanknederland.nl .

