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Screeningsformulier Financiële Winkel Delft 

Vul dit formulier voorafgaand aan het inloopspreekuur van de Financiële Winkel van Delft zo volledig 
mogelijk en naar waarheid in. Als wij de gevraagde informatie vooraf al hebben, kunnen we u tijdens

het gesprek beter helpen. Wij kunnen u helpen als u eerlijk en open bent over uw (financiële) situatie. 

Als later blijkt dat u niet eerlijk bent geweest, kunnen wij de hulpverlening stoppen. Uw inzet bepaalt 

grotendeels hoe succesvol wij u kunnen helpen. 

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 

Uw naam BSN 

Naam partner BSN 

Adres

Postcode Woonplaats 

Doorverwijzing 

Heeft u zelf het initiatief genomen om naar het inloopspreekuur te komen? Ja Nee 

Zo nee, door wie bent u doorverwezen? 

Relatie 

Bent u getrouwd? Ja Nee 

Zo ja, bent u getrouwd in gemeenschap van goederen?  Ja Nee 

Bent u samenwonend?  Ja Nee 

Heeft u een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap Ja Nee 

Bent u gescheiden? Ja Nee 

Zo ja, is er sprake van een gerechtelijke uitspraak over de scheiding? Ja Nee 

Verblijfsvergunning 

Bent u of uw partner in het bezit van een verblijfsvergunning? Ja Nee 

Is het een permanente verblijfsvergunning Ja Nee 

Zo nee, voor wie geldt de tijdelijke vergunning? 

Voor hoe lang is deze tijdelijke vergunning? 
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Woonsituatie (huur/koop/kamer) 

Woont u zelfstandig?  Ja Nee 

Bent u inwonend bij ouders? Ja Nee 

Bent u kostganger of onderhuurder? Ja Nee 

Bent u in het bezit van een koopwoning in Nederland of in het buitenland? Ja Nee 

Zo ja, in welk land? 

Is er sprake van een hypotheek waar nog op afgelost moet worden? Ja Nee 

Heeft u een vaste woon- of verblijfplaats? Ja Nee 

Zo nee, wilt u dit toelichten? 

Crisissituatie 

Is er sprake van een (dreigende): 

 uithuiszetting? Ja Nee 

 afsluiting van gas, water of licht? Ja Nee 

 openbare verkoop van de inboedel of het huis? Ja Nee 

Zo ja, vanaf welke datum? 

Inkomen 

Heeft u of uw partner inkomsten uit arbeid?  Ja  Nee  Uzelf  Uw partner 

Netto per  mnd  4 wkn € € 

Heeft u of uw partner een uitkering?  Ja  Nee  Uzelf  Uw partner 

Netto per  mnd  4 wkn € € 

Heeft u inkomsten van een kostganger?   Ja  Nee  Uzelf  Uw partner 

Netto per  mnd  4 wkn € € 

Heeft u inkomsten uit onderhuur?  Ja  Nee  Uzelf  Uw partner 

Netto per  mnd  4 wkn € € 
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Heeft u of uw partner nog andere inkomsten?  Ja  Nee  Uzelf  Uw partner 

Netto per  mnd  4 wkn € € 

Soort inkomsten 

Heeft u of uw partner recht op vakantiegeld?  Ja  Nee € € 

Ontvangt u eindejaarsuitkering of 13e maand?  Ja  Nee € € 

Heeft u inwonende kinderen met inkomsten? Ja Nee 

Naam kind Geb. datum 

Netto per  mnd   4 wkn  € 

Soort inkomsten 

Naam kind Geb. datum 

Netto per  mnd  4 wkn  € 

Soort inkomsten 

Naam kind Geb. datum 

Netto per  mnd  4 wkn  € 

Soort inkomsten 

Betaal- en spaarrekening, creditcards 

Heeft u één of meerdere betaalrekeningen? Ja Nee 

Rekeningnummers 

Staat u rood op uw betaalrekening? Ja Nee 

Zo ja, de hele maand?  Ja Nee 

Zo ja, na betaling van vaste lasten (huur/gas/water/licht/ziektekostenpremie)? Ja Nee 
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Heeft u één of meerdere spaarrekeningen? Ja Nee 

Rekeningnummers 

Heeft u een creditcard (Visa, Mastercard of andere card op rekening)? Ja Nee 

Rekeningnummers 

Zijn de creditcards nog geldig?  Ja Nee 

Heeft u een negatief saldo op uw creditcardrekening(en)? Ja Nee 

Bedrag  € 

Vermogen 

Heeft u vermogen? Ja Nee 

Zo ja, hoeveel bedraagt het vermogen?  € 

Staat het vermogen op een Nederlandse bank? Ja Nee 

Zo nee, waar staat het vermogen? 

Bent u in het bezit van een kapitaalverzekering?  Ja Nee 

Zo ja, wat is de afkoopwaarde?  € 

Bent u in het bezit van een voertuig (auto, motor enz.)? Ja Nee 

Zo ja, wat is de dagwaarde?  € 

Schulden 

Heeft u op dit moment schulden? Ja Nee 

Hebben de schulden betrekking op de vaste lasten? Ja Nee 

Zo ja, voor welke vaste lasten is er een achterstand en voor hoeveel maanden? 

Soort Achterstand Aantal maanden Bedrag in € 

 Huur  Ja  Nee 

 Gas  Ja  Nee 

 Water  Ja  Nee 

 Ziektekosten  Ja  Nee 
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Is er sprake van overdracht naar het College van Zorgverzekeringen vanwege 

een achterstand in zorgpremie van 6 maanden of meer?  Ja Nee 

Zijn er boetes die via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) ingevorderd 

worden of andere schulden (Fraude, Wehkamp enz.)?  Ja Nee 

Zo ja, wat voor boete of schuld is het?  Bedrag in € 

Is er sprake van andersoortige schulden? Ja Nee 

Zo ja, welke? 

Zijn de schulden gemaakt tijdens dit huwelijk of deze relatie? Ja Nee 

Zijn de schulden gemaakt tijdens een vorig huwelijk of relatie? Ja Nee 

Wat is het totaalbedrag aan openstaande schulden?  € 

Beslaglegging 

Is er sprake van beslag op loon, inboedel of een bankrekening? Ja Nee 

Welke deurwaarder of instelling heeft beslag gelegd? 

Vanaf welke datum is er beslag gelegd? 

Eigen bedrijf 

Heeft u een eigen bedrijf? Ja Nee 

Zo ja, is het bedrijf opgeheven en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel?  Ja Nee 

Zo nee, waarom nog niet? 

Heeft u de boekhouding al volledig afgesloten? Ja Nee 

Zo nee, waarom nog niet? 

Heeft u al aangifte gedaan bij de Belastingdienst? Ja Nee 

Is er een definitieve aanslag ontvangen over de afgelopen boekjaren? Ja Nee 

Zo nee, waarom niet? 

Binnen welk tijdbestek kan de definitieve aanslag verwacht worden? 
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Medische beperkingen (minnelijk of wettelijk traject) 

Is er sprake van een geestelijke of fysieke beperking? 

(bijvoorbeeld verslaving, psychische problemen, lichamelijke klachten) Ja Nee 

Zo ja, bent u onder behandeling? Ja Nee 

Bij wie/welke instelling(en)? 

Is er in het verleden sprake geweest van een geestelijke of fysieke beperking? 

(bijvoorbeeld verslaving, psychische problemen, lichamelijke klachten)  Ja Nee 

Hoe lang is dit geleden? 

Eerder schuldsaneringstraject 

Heeft u al eerder een schuldsaneringstraject doorlopen? Ja Nee 

Zo ja, hoeveel jaar is dit geleden? 

Heeft uw partner al eerder een schuldsaneringstraject doorlopen? Ja Nee 

Zo ja, hoeveel jaar is dit geleden? 

Ondersteuning derden 

Zijn er andere instanties die u helpen bij het regelen van uw schulden? Ja Nee 

Zo ja, welke? 

Ontstaansgeschiedenis 

Wat is de reden dat u in deze situatie terecht bent gekomen?  

(bijvoorbeeld inkomensachteruitgang, echtscheiding, ziekte, overbesteding, psychische problemen enz.) 
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Ondernomen acties 

Wat heeft u tot nu toe zelf aan acties ondernomen om uw schulden te regelen?  

(bijvoorbeeld sollicitaties, inschrijving uitzendbureau, uitbreiding werktijd, volgen van opleiding of 

studie, het informeren van schuldeisers, zelf aflossingsregeling treffen) 

Verklaring 

De vragen zijn volledig en naar waarheid ingevuld door aanvrager en/of partner. 

Plaats Datum 

Handtekening aanvrager 
Handtekening 

partner 
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