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Aanvraagformulier Menzing & Partners 

 
Persoonsgegevens Aanvrager Echtgeno(o)t(e), partner 

 

Naam   
Voornaam(en)   
Adres   
Postcode   
Plaats   
Telefoonnummer   
Mobielnummer   
E-mail   
Geboortedatum   
Geboorteplaats   
BSN   

 

Burgerlijke staat 
 

 Gehuwd in gemeenschap van goederen  Gehuwd op huwelijkse voorwaarden 
 Gehuwd buiten iedere gemeenschap  Ongehuwd 
 Samenwonend  Geregistreerd partnerschap 
 Wonend met minderjarige kinderen Geboortejaren kinderen: 

 

Inkomsten per maand (netto) Aanvrager Echtgeno(o)t(e), partner 
 

Uitkering €  €  
Loondienstverband €  €  
Onderneming €  €  
Ontvangen alimentatie €  €  
Kinderbijslag €  €  
Huurtoeslag €  €  
Zorgtoeslag € € 

 

Vaste lasten per maand(netto) Aanvrager Echtgeno(o)t(e), partner 
 

Huur €  €  
Hypotheek €  €  
Energie (gas, water, licht) €  €  
Naam energieleverancier:  
Zorgverzekering €  €  
Overige verzekeringen €  €  
Telefoon € € 
Auto € € 
Te betalen alimentatie € € 
Overige lasten € € 
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Onderneming  Rechtsvorm 

 

Naam onderneming   B.V. 
Adres   Eenmanszaak 
Postcode   V.O.F. 
Plaats   C.V. 
Soort onderneming   Freelance 
Datum oprichting KvK  Naam vennoten v.o.f. / c.v. 
Werknemers  1: 
Telefoonnummer  2: 
Faxnummer  3: 

 

Datum beëindiging bedrijfsactiviteiten indien van toepassing:  
 

Vermogen 
 

Onroerend goed € 
Jaar aankoop  
Onderhandse verkoopwaarde € 
Executiewaarde € 
Hypotheek 1 € 
Hypotheek 2 € 
Hypotheek 3 € 
Koopsompolis € 
Afkoopwaarde koopsompolis € 
Levensverzekering € 
Afkoopwaarde levensverzekering € 
Overige waardevolle bezittingen 
(bijvoorbeeld: vakantiehuis, boot, caravan, motor) 

€ 

 

Belangrijkste oorzaken financiële problemen 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zijn er reeds pogingen ondernomen om tot een oplossing te komen?  Ja  Nee 
 

Zo ja, wat hielden deze pogingen in? 
 

 Aanbieding akkoord tegen finale kwijting  Verzoek om uitstel van betaling 

 Betalingsregeling   Anders, namelijk: 
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Wie heeft er namens u onderhandeld?  

 
 
Heeft u de afgelopen 10 jaar in een faillissement, surseance van betaling of in de 
wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP) verkeerd? 

 

 Faillissement Datum aanvraag  
Datum beëindiging  
Curator   

  

 Surseance Datum aanvraag  
Datum beëindiging  
Bewindvoerder  

 

 WSNP Datum aanvraag  
Datum beëindiging  
Bewindvoerder  

 
 
 

Opmerkingen 
 

 
 
 
 

 
 

Schulden 
 

Omvang van de schulden bij benadering: € 
Aantal crediteuren (alle crediteuren: Belastingdienst, bank, 
privé crediteuren, zakelijke crediteuren, bedrijfsvereniging, enz….) 

 
 
 
 

Is er een datum voor ontruiming bepaald? Ja, datum  
Nee 

 

Deurwaarderskantoor  
Telefoonnummer deurwaarder  
Faxnummer deurwaarder   
Dossiernummer/referentienummer  

 
Is er een datum voor openbare verkoop bepaald? Ja, datum  

Nee 
 
 
 

Deurwaarderskantoor  
Telefoonnummer deurwaarder  
Faxnummer deurwaarder   
Dossiernummer/referentienummer  
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Gegevens contactpersonen Naam Telefoonnummer 
 

Sociale Dienst   
Boekhouder   
Accountant   
Advocaat   

 

Boekhouding Jaartal Aangifte gedaan / opmerkingen 
 

Bent u bij met uw boekhouding   
over het lopende jaar en 2017,    
2016 en 2015?   

  
 

Door wie bent u naar ons doorverwezen? 
 

 Gemeentelijke Sociale Dienst  Boekhouder 
 Accountant  Advocaat 
 Kennissen  Krantenartikel 
 Anders, namelijk:  

 
 
 

Nadere toelichting en/of informatie welke van belang zou kunnen zijn voor de 
behandeling van uw aanvraag: 

 

 
 
 
 
 

 
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart  
door middel van ondertekening dat er geen foutieve informatie is verstrekt, alsmede dat er geen relevante  
gegevens zijn verzwegen, welke mogelijk aanleiding kunnen geven tot tussentijdse beëindiging van  
de behandeling of het niet in behandeling nemen van deze aanvraag. 
 
Aldus getekend: 
 
Plaats:       Naam:  
 
Datum:      Handtekening: 
 
Door u verstuurde gegevens zullen te allen tijde uiterst vertrouwelijk worden behandeld conform de 
richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uiteraard heeft u altijd het recht om uw 
eigen gegevens in te zien, aan te vullen of te corrigeren. 
 
Door ondertekening van dit aanvraagformulier komt er geen enkele overeenkomst tot stand.  
Menzing & Partners zullen kosteloos beoordelen of wij u met onze diensten kunnen bijstaan. Indien blijkt, 
dat Menzing & Partners u niet kunnen begeleiden zullen wij u doorverwijzen naar een instantie die dat 
mogelijk wel zal kunnen. 


