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Persoonlijke gegevens
Geslacht:    q de heer q mevrouw

Naam:

Adres:

Postcode     Woonplaats:

Telefoonnummer:    BSN-nummer:

Geboortedatum:   E-mailadres:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:

Gezinssamenstelling:

Hoogst genoten opleiding:

Beroep
Naam bedrijf:      Datum oprichting:

KvK-nummer:     Rechtsvorm: 

Beroep:

Verdeling uren:  

 administratief  uur

 leidinggeven  uur

 commercieel  uur

 reizen  uur

 handenarbeid  uur

Uren per week:  uur

Bruto inkomen laatste 3 jaar:

 in 20             €

 in 20             €

 in 20             €

Financiële situatie
A. Inkomsten:

Uit onderneming:                  €  bruto per jaar (gemiddeld afgelopen 3 jaar)

Uit loondienst:                       €  bruto per jaar (incl. vakantiegeld, vaste toeslagen)

Uit uitkering:                         €  bruto per jaar

 Soort:     Einddatum:  

Overige inkomsten:               €  bruto per jaar

 Soort:     Einddatum:  

Totale inkomsten:                 €  bruto per jaar / €                    netto per jaar
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B. Inkomsten en uitgaven

Uw inkomsten per maand Aan u toe te rekenen uitgaven per maand

Gemiddeld bruto maandinkomen* € Zakelijke uitgaven**

Huur bedrijfsruimte €

Gemiddeld netto maandinkomen € Bruto hypotheeklasten €

Kinderbijslag € Leasekosten €

Kinderopvangtoeslag € Verzekeringspremies €

Zorgtoeslag € Gemeentelijke belasting bedrijfsruimte €

Huurtoeslag € Energiekosten (gas/water/licht) bedrijf €

Ontvangen alimentatie € Abonnementskosten €

Kostgeld inwonende personen € Overige zakelijke uitgaven €

Ontvangen huur € q €

Overige inkomsten netto € q €

q € Privé uitgaven***

q € Huur/Bruto hypotheeklasten woning €

q € Servicekosten €

Energiekosten (gas,water,licht) eigen woning €

Kinderopvang €

Studiekosten €

Kredietlasten €

Contributie (sport)verenigingen €

Abonnementskosten €

Te betalen alimentatie €

Premie zorgverzekering €

Premie schadeverzekeringen €

Premie autoverzekering €

Overige verzekeringen €

Wegenbelasting €

Overige uitgaven €

q €

Kosten levensonderhoud €

Totaal netto inkomsten per maand € Totaal uitgaven per maand €

*     Gemiddeld bruto maandinkomen over de afgelopen 3 kalenderjaren, gedeeld door 12.

**   De vermelde kosten moeten aan u persoonlijk toe te schrijven zijn. Dit betekent naar rato van uw eigendomsaandeel in het bedrijf.

***  De vermelde kosten moeten aan u persoonlijk toe te schrijven zijn. Dit betekent op basis van de contractuele verplichting en/of naar rato van het 
eigendomsaandeel van de eigen woning.
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C. Financiële verplichtingen/schulden:

  Totale schuld  Netto per maand Einddatum

Consumptieve leningen:        €   €  

Studieschuld:                          €   €  

Overige schulden:                   €   €  

D. Vermogen:

Spaargeld:                        €   Direct opneembaar? q nee q ja

Overwaarde woning:              €   Direct opneembaar? q nee q ja

Beleggingen:                        €   Direct opneembaar? q nee q ja

Overig vermogen:                   €   Direct opneembaar? q nee q ja

Risicobereidheid
Kunt en wilt u uw uitgaven verlagen bij arbeidsongeschiktheid?    

    q nee q ja max. €                                 p.m.

Kunt en wilt u uw spaargeld of overig vermogen aanspreken bij arbeidsongeschiktheid? 

    q nee q ja max. €                                 p.m.

      Gedurende   mnd

Bent u bereid om van beroep te veranderen wanneer u uw oude beroep niet meer kunt uitoefenen, 

maar uitvoering van andere beroepen wel mogelijk is? q nee q ja 

Kan uw partner uw inkomensterugval opvangen?  q nee q ja max. €                                 p.m.

Er zijn 2 soorten premietarieven. Een standaardtarief waarbij het tarief constant is of een combinatietarief dat stijgt 

naarmate u ouder wordt. Wat heeft uw voorkeur? q standaardtarief q combinatietarief

Tot welke leeftijd wilt u verzekerd zijn?   jaar (max. 70)

Wilt u de uitkering jaarlijks laten stijgen?  q nee q ja                     % (0-3%)

Wilt u het verzekerd bedrag jaarlijks laten stijgen? q nee q ja                     % (0-3%)

Zijn er andere financiële wijzigingen waarmee rekening moet worden gehouden?  

Denk aan een aflossing, hypotheek, einde rentevaste periode, erfenis, gezinsuitbreiding, studiekosten etc?   

    q nee q ja 

Toelichting:
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