Melding voor schuldhulpverlening
Waarom dit formulier?
Met dit formulier maakt u kenbaar
dat u in aanmerking wenst te komen
voor schuldhulpverlening.

Ruimte voor gemeentestempel

Aanvraag indienen bij

Vragen?
Kijk op www.aalten.nl of bel met
(0543) 49 33 33. U kunt ook een
e-mail sturen: gemeente@aalten.nl.

Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Door gemeente in te vullen
Datum melding

1

Gegevens melder (belanghebbende)
Voorletter(s) en naam

 man

 vrouw

 man

 vrouw

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Burger Service Nummer
Telefoonnummer

2

Burgerlijke staat
E-mail

Gegevens partner
Voorletter(s) en naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Relatie tot de aanvrager

Telefoon

Burger Service Nummer

Geboortedatum

Melding voor schuldhulpverlening

blad 1 van 3

3

Gegevens kinderen
Naam

4

Geboortedatum

Inwonend

1

 ja

 nee

2

 ja

 nee

3

 ja

 nee

4

 ja

 nee

Woongegevens
Leefvorm

 alleenstaand
 samenlevend met partner

/ samenlevingscontract  ja

 nee

 samenlevend met andere huisgenoten
 gehuwd in gemeenschap van goederen
 gehuwd onder huwelijkse voorwaarden
Woonvorm

 huurwoning Woonplaats
 huurwoning particulier/anders, nl.
 woon-/zorginstelling, begeleid wonen, etc.
 koopwoning

5

Melding
Ik meld mij omdat ik

 een adviesgesprek wil omtrent mijn financiële situatie
 een schuldregeling wil aanvragen
 onder bewind gesteld wil worden
 een sociale lening wil aanvragen
 ondersteuning wil bij het betalen van mijn vaste lasten
 misschien mijn huis uit word gezet
 geen gas en licht meer heb
 deurwaarders aan de deur krijg en hier vanaf wil
 anders, namelijk
6

Vragen
Kunt u een omschrijving
geven van uw situatie?

Melding voor schuldhulpverlening

blad 2 van 3

Staat u onder beschermingsbewind? Zo ja, wie is uw
bewindvoerder?
Heeft u primaire schulden
(huur, energie, zorgverzekering)? Zo ja, welke?
Is er een (dreigende)
afsluiting of huisuitzetting
gepland, zo ja, wanneer?
Heeft u al eerder
schuldhulpverlening
aangevraagd en/of een
WSNP traject doorlopen?

7

Tot slot
Een melding voor de schuldhulpverlening leidt niet automatisch tot een aanvraag. De gemeente neemt zo spoedig
mogelijk contact met u op. Uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de melding wordt met u een afspraak gemaakt
voor een gesprek.
Indien er sprake is van een ontruiming of afsluiting dient u direct telefonisch contact op te nemen via het telefoonnummer:
(0543) 49 33 33. U kunt vragen naar de consulent schuldhulpverlening, team zorg en inkomen.
Degene die deze melding doet verklaart ermee akkoord te gaan dat gegevens door de gemeente op juistheid en
volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening.
Degene die deze melding doet verklaart ermee akkoord te gaan dat de Stadsbank Oost Nederland de gegevens die nodig
zijn voor de aanvraag schulphulpverlening kan opvragen.

Plaats

Datum

handtekening melder

Melding voor schuldhulpverlening

handtekening partner

blad 3 van 3

