Welke gegevens hebben wij van u nodig?
Persoonsgegevens
o Kopie geldig identiteitskaart/ paspoort
o Kopie verblijfsvergunning
o Echtscheidingspapieren
o Alimentatiebeschikking
o Kopie huwelijksakte
o Kopie ouderschapsplan
o Kopie samenlevingscontract
o Kopie akte geregistreerd partnerschap
Inkomsten
o Arbeidscontract
o Loonstroken van de afgelopen 3 maanden.
o Al uw jaaropgaven over de afgelopen drie jaren.
o Toekenningsbesluit van de uitkering.
o Uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden.
o Beschikking met percentage arbeidsongeschiktheid
o Beschikking voorlopige teruggaaf belastingdienst
o Aanslag inkomstenbelasting lopend jaar en afgelopen 3 jaar
o Voorschotbeschikkingen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebondenbudget en
kinderopvangtoeslag lopend jaar en afgelopen jaar.
o Toekenning woonkostentoeslag
o Beschikking PGB lopend jaar
o Beschikking TOG lopend jaar
Kinderen
o Kinderbijslag lopend jaar
o Studiefinanciering IBG/ Tegemoetkoming studiekosten
o Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang
o Nota kinderopvang van de afgelopen 3 maanden
o Overzicht van de hoeveelheid afgenomen uren inclusief uurtarief van de kinderopvang
Vaste lasten
o Huur-/koopcontract
o Huurspecificatie (per 1 juli)
o Specificatie termijnbedrag motorrijtuigenbelasting
o Specificatie termijnbedrag energielevering, naam leverancier
o Specificatie termijnbedrag waterlevering, naam leverancier
o Aanslag gemeente belasting en waterschapsbelasting lopend jaar
o Brief toekenning of afwijzing kwijtschelding gemeente-/waterschapsbelasting lopend jaar
o Polis ziektekostenverzekering lopend jaar
o Brief aanmelding voor bestuursrechtelijke premie bij CAK afdeling Wanbetalers
o Polis WA-, inboedel-, opstal-, uitvaartverzekering etc.
o Overige overeenkomsten zoals telefonie/internet, abonnementen etc.
o Specificatie reiskosten
Bank-en giro afschriften
o Privé-rekeningen van de afgelopen drie maanden (alle op een volgend)
o Spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden (alle op een volgend)
Vermogen
o Levensverzekering
o Spaarplannen
o Aandelenportefeuille(pro forma nota opvragen)
o Autogegevens (kenteken deel 1 en 2 en polis autoverzekering)
o Brommergegevens (kenteken deel 1a en 1b en deel 3 en polis bromfietsverzekering)
o Bij eigen huis, eigendomsakte, koopakte en akte van levering.
o WOZ waarde lopend jaar
o Jaaroverzicht hypotheek van voorgaand jaar.

Schulden
o Overzicht schulden voorzien van bedragen, referentienummer, ontstaansdatum en aard
van de schuld (per schuld 1 document).
o Geschreven verklaring ontstaan schulden voorzien van datum en handtekening
o Bij leningen originele overeenkomsten bijvoegen.
o Vonnis toelating en/of einde WSNP
o Beschikking(en) fraudevordering
Eigen onderneming
o Uittreksel kamer van koophandel
o Uitschrijfbewijs kamper van koophandel
o Boekhouding voorgaand jaar
o Akte non-failliet (verklaring Faillissement)
o Aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar.

