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Budgetoverzicht

 

Omschrijving: Bedrag Totaal Omschrijving Bedrag Totaal

Loon/salaris: -€             Huur -€              

Uitkering: -€             Hypotheek -€              

Reiskosten: -€             Aflossing * -€              

Neveninkomsten: -€             Gas/Electra -€              

Pensioen: -€             Water -€              

Alimentatie: -€             Zorgverzekering -€              

Boodschappen -€              

Huurtoeslag -€             kleding -€              

Zorgtoeslag: -€             

Kinderopvangtoeslag: -€             Kabel/internet/telefoon -€              

Kinderbijslag per kwart.: -€             Mobiele telefoon -€              

Alimentie -€             

Voorlopige teruggaaf IB: -€             Gemeentelijke belast. -€              

Heffingskortingen: -€             Waterschap/rioolrecht -€              

Studietoelagen -€             

Tegemoetkoming studiekosten -€             WA -€              

Inboedel -€              

Overige: Opstal -€              

1) -€             Uitvaart: -€              

2) -€             Levensverzekering -€              

3) -€             

Auto -€              

Rechtsbijstand -€              

Totaal inkomen per maand: Overige verz.: -€              

1) -€              

2) -€              

3) -€              

Eigenbijdrage thuiszorg -€              

Kruisvereniging -€              

Extra ziektekosten -€              

Motorrijtuigenbelasting -€              

APK -€              

ANWB -€              

Afschrijving auto -€              

Benzine/onderhoud -€              

Kosten Kinderen:

Boekengeld -€              

Schoolgeld -€              

1) -€              

2) -€              

Lidmaatschappen -€              

Abonnementen -€              

Hobby(s) -€              

sparen -€              

Overig -€              

Totale uitgaven Per Maand:

-€         

-€         

-€         

-€                                  

-€                                  

Inkomen Uitgaven

-€         

-€         

-€         

-€         

-€         

-€         

-€           

-€           

-€           -€         
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 Schuldenoverzicht 
 
 
 

Naam   Man   vrouw 

Vrouw (meisjesnaam)   

Voornamen   

 
 

 Naam schuldeiser + deurwaarder 

 

       bedrag 

 

Stadium 

1 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

2 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

3 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

4 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

5 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

6 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

7 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

8 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

9 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

10 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

11 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

12 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

13 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

14 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

15 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

16 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

17 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

18 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

19 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

20 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

21 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

22 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

23 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

24 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

25 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

26 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

27 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

28 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

29 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

30 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

31 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

32 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

33 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

34 € Achterstallig/vordering/beslag (op loon inboedel) 

 


