
Formulier schuldhulp 
* Vul de vragen met een sterretje * in. 

Persoonlijke gegevens 
Man / vrouw / anders*: 

Achternaam*: 

Voornaam/voorletters*: 

Adres*: 

Postcode*: 

Woonplaats*: 

E-mail adres*: 

Geboortedatum*: 

Geboorteplaats*: 

Nationaliteit*: 

Telefoonnummer*: 

Burgerservicenummer*: 

Gegevens partner 
Naam en voorletters*: 

Geboortedatum*: 

Nationaliteit*: 

Burgerservicenummer*: 

Aanleiding 

Waarom meldt u zich aan voor schuldhulp? 

 

Heeft u een brief gekregen dat*: 

 uw woning wordt ontruimd of openbaar verkocht?  

 het gas, water of licht wordt afgesloten?  

Wat is de datum van de ontruiming en/of afsluiting?* 

Gezinssituatie 
 Samenwonend 

 Gehuwd 

 Geregistreerd partnerschap 

 Alleenstaand 

 In scheiding 

Hebt u kinderen? Ja / Nee 

Zo ja, hoeveel? 
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Financiële gegevens 
Bent u op dit moment zelfstandig ondernemer? Ja / Nee* 

Wat voor soort inkomen hebt u? 

 Loon (inkomen uit werk) 

 Bijstands-, Ioaw- of Ioaz-uitkering 

 Andere uitkeringen 

 DUO (studiefinanciering) 

 Overig inkomen 

Hoe hoog is uw netto gezinsinkomen? Per maand € 

Wat zijn uw netto woonlasten? 

 Huurwoning,  per maand € 

 Koopwoning, per maand € 

Hulpverlening 
Krijgt u hulp van een organisatie? Ja / Nee * 

Zo ja, van wie? (naam organisatie en contactpersoon): 

Ondertekening 
Ik verklaar / wij verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Ik machtig/ wij machtigen Sociale 

Zaken IJsselgemeenten om onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de gegevens. 

IJsselgemeenten mag contact opnemen met andere organisaties en personen als dat nodig is.   

Datum: 

Handtekening: 

 

 

Privacy 
Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw informatie alleen voor het doel 

waarvoor we deze hebben ontvangen. Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dit:  

• volgens de wet verplicht is; 

• nodig is om onze taken te doen.  

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Het bewaren kan nodig zijn om: 

• aan de wet te voldoen; 

• onze taken goed te kunnen doen.  

Wij willen onze taken goed doen. Om te weten wat beter kan, gebruiken we informatie van inwoners 

voor onderzoek. Wij zorgen ervoor dat onderzoeksresultaten niet te herleiden zijn tot individuele 

personen. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bijvoorbeeld hoe u uw gegevens kunt bekijken. Kijk dan op 

onze website: www.ijsselgemeenten.nl/privacy 

http://www.ijsselgemeenten.nl/privacy
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