
BFBB Beschermingsbewind en Financieel Beheer Bentum
Beschermt wanneer u onvoldoende in staat bent om uw �nanciële belangen te behartigen

Persoonlijke gegevens (van degene voor wie het bewind wordt aangevraagd)

Persoonlijke gegevens partner

Gegevens eventuele persoonlijke begeleider/contactpersoon

Naam        Geslacht:   Man  Vrouw
Voornamen       BSN
Geboortedatum       Geboorteplaats
Adres
Postcode        Woonplaats
Gemeente van inschrijving
Telefoonnummer
Nationaliteit       Email
Burgelijke staat       

Naam        Geslacht:   Man  Vrouw
Voornamen       BSN
Geboortedatum       Geboorteplaats
Adres
Postcode        Woonplaats

Naam        Geslacht:   Man  Vrouw
Adres
Postcode        Woonplaats
Telefoonnummer      Email
Werkzaam bij       Mobiel

Familiegegevens

Naam Kind 1       Geslacht:   Man  Vrouw
Voornamen       
Geboortedatum       
Adres
Postcode        Woonplaats
Telefoonnummer      Email

Naam Kind 2       Geslacht:   Man  Vrouw
Voornamen       
Geboortedatum       
Adres
Postcode        Woonplaats
Telefoonnummer      Email

Naam moeder       
Voornamen       
Geboortedatum       
Adres
Postcode        Woonplaats
Telefoonnummer      Email

Naam vader       
Voornamen       
Geboortedatum       
Adres
Postcode        Woonplaats
Telefoonnummer      Email



Bezitting en vermogen

Heeft u een koopwoning? Ja Nee
Heeft u een auto?  Ja Nee
Heeft u spaargeld?  Ja Nee
Heeft u aandelen?  Ja Nee
Heeft u schulden?  Ja Nee

BFBB Beschermingsbewind en Financieel Beheer Bentum
Beschermt wanneer u onvoldoende in staat bent om uw �nanciële belangen te behartigen

broer/zus 1       Geslacht:   Man  Vrouw
Voornamen       
Geboortedatum       
Adres
Postcode        Woonplaats
Telefoonnummer      Email

Broer/zus 2       Geslacht:   Man  Vrouw
Voornamen       
Geboortedatum       
Adres
Postcode        Woonplaats
Telefoonnummer      Email

Kunnen uw familieleden (meerderjarige kinderen en/of ouders, broers/zussen) worden ingelicht over deze aanvraag?
Ja
Nee, omdat

Zo ja, dan kunt u hier invullen bij wie u schulden heeft en het bedrag

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€



BFBB Beschermingsbewind en Financieel Beheer Bentum
Beschermt wanneer u onvoldoende in staat bent om uw �nanciële belangen te behartigen

Inkomsten en uitgaven

Netto inkomsten      Uitgaven
Loon/salaris   €    Huur     €
Uitkering   €    Rente- en a�ossing hypotheek  €
Pensioen   €    Belastingen/he�ngen   €
Alimentatie   €    Gas     €
        Elektra     €
Partner       kabel/internet    €
Loon/salaris   €    Waterbedrijf    €
Uitkering   €    Premie ziektekosten   €
Pensioen   €    Overige verzekeringen   €
Alimentatie   €    Telefoon vast    €
        Telefoon mobiel   €
Gezamenlijk       Alimentatie    €
Kinderbijslag per kwartaal €    Studiekosten    €
Kinderopvangtoeslag  €    A�ossingen totaal   €
Huurtoeslag   €    
Zorgtoeslag   €    Overige uitgaven   €
Voorlopige teruggaaf  €         €
             €

Bent u in staat op de zitting te verschijnen bij de rechtbank?
Ja
Nee, omdat

Slotverklaring

Ondergetekende verklaart alle gegevens correct en naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam

Datum        Handtekening

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen verzoeken wij u onderstaande gegevens mee te sturen:

 - Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
 - Een recente verklaring van arts/hulpverlener waaruit blijkt dat u niet in staat bent uw �nanciële belangen te 
    behartigen.
 - Meest recente inkomensspeci�catie
 - Een uittreksel uit het bevolkingsregister
 - Bewijsstukken van de gevraagde gegevens.

Dit ingevuld formulier kunt u met de gevraagde bewijsstukken sturen naar:

BFBB
Postbus 4 
9062 ZH  Oentsjerk
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