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Intakeformulier
1. Personalia partner 1
Geslacht

:

Achternaam

:

Volledige voornamen

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

(Mobiel) telefoonnummer

:

E-mail

:

m man m vrouw

2. Personalia partner 2
Geslacht

:

Achternaam

:

Volledige voornamen

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

(Mobiel) telefoonnummer

:

E-mail

:

m man m vrouw
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3. Welke samenlevingsvorm is op jullie van toepassing?
m Huwelijk - gemeenschap van goederen datum: ___________ en plaats: ___________
m Huwelijk - huwelijkse voorwaarden datum: ___________ en plaats: ___________
m Geregistreerd partnerschap
m Samenlevingsovereenkomst

4. Zijn er minderjarige (0 t/m 17 jaar) of jong-meerderjarige (18 t/m 21 jaar) kinderen tijdens deze
samenlevingsvorm geboren?
m Ja
m Nee

Indien ja: vul onderstaand alsjeblieft de personalia van de minderjarige/jong-meerderjarige kinderen in
Geslacht

:

Achternaam

:

Volledige voornamen

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

BSN-nummer

:

Geslacht

:

Achternaam

:

Volledige voornamen

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

BSN-nummer

:

m man m vrouw

m man m vrouw
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Geslacht

:

Achternaam

:

Volledige voornamen

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

BSN-nummer

:

Geslacht

:

Achternaam

:

Volledige voornamen

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

BSN-nummer

:

m man m vrouw

m man m vrouw

Hebben jullie al nagedacht over hoe jullie het willen regelen voor de kinderen?
m Ja
m Nee

5. Alimentatie
Na een echtscheiding is het mogelijk dat een van de partners gehouden is bij te dragen in het
levensonderhoud van de kinderen en de ex-partner. Wellicht hebben jullie hier samen al afspraken
over gemaakt. In dat geval kunnen jullie dat onderstaand aangeven. Wanneer dit nog niet is
besproken, komt de alimentatie later aan de orde in het stappenplan.
m Kinderalimentatie euro ________ per kind per maand
m Partneralimentatie euro ________ bruto per maand
m Conform alimentatieberekening
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6. Inkomen
Geniet partner 1 een inkomen?
m Ja, uit dienstbetrekking
m Ja, een uitkering
m Ja, uit eigen bedrijf
m Nee
Wat is het maandelijkse inkomen?
Netto euro ________
Bruto euro ________

Geniet partner 2 een inkomen?
m Ja, uit dienstbetrekking
m Ja, een uitkering
m Ja, uit eigen bedrijf
m Nee
Wat is het maandelijkse inkomen?
Netto euro ________
Bruto euro ________

7. Pensioenrechten
Ook over pensioenrechten dienen afspraken gemaakt te worden. Jullie kunnen onderstaand
aangeven bij welke pensioenfondsen er pensioen is opgebouwd. Tevens graag het contractof registratienummer vermelden.

Partner 1 heeft pensioenrechten opgebouwd bij:

Partner 2 heeft pensioenrechten opgebouwd bij:
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8. Woning
Is jullie woning een koop- of een huurwoning?
m Koopwoning
m Huurwoning

Wat gebeurt er na de scheiding met de woning?
m De woning wordt verkocht aan een derde
m Partner 1 blijft in de woning wonen
m Partner 2 blijft in de woning wonen
m Nog onbekend

Indien de woning een koopwoning is:
Welk bedrag aan hypotheek rust er nog op de woning?

Wat is (naar schatting) de verkoopwaarde van de woning?

9. Schulden
Hebben jullie individuele of gezamenlijke schulden (afgezien van de hypotheek)?
m Ja
m Nee

Zo ja, dan graag onderstaand aangeven om welke bedragen en schuldeisers het gaat.
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10. Overige boedelbestanddelen
Welke onderdelen behoren tot jullie gemeenschappelijk en/of privévermogen*?
* Privévermogen kan verkregen zijn na bijvoorbeeld een erfenis of schenking (met uitsluitingsclausule)
Geschatte waarde

Gemeenschap of privé

Auto 1
Auto 2
Motor
Caravan
Boot
Spaartegoeden
Levensverzekeringen
Spaarloon
Aandelen
Tweede woning
Overige namelijk…

11. Benodigde stukken
Voor de verdeling/verrekening en alimentatieberekening zijn een aantal stukken nodig. Uiteraard is het
mogelijk dat niet alle stukken relevant zijn voor jullie situatie.

Inkomen
-

De drie meest recente salarisstroken van beide partners

-

De meest recente jaaropgaven van beide partners

-

De meest recente aangifte inkomstenbelasting

-

De voorlopige en definitieve belastingaanslagen over de afgelopen twee jaar

-

Voor een zelfstandig ondernemer: de drie meest recente balans en winst- en verliesrekeningen
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Woonlasten
Huurwoning
-

Overzichten en afschriften van aangaande de maandelijkse kale huur

-

Afschriften van bank of giro waaruit de betaling blijkt

-

Afschriften waaruit de betaling van eventueel periodieke bijkomende lasten blijkt

-

Stukken met betrekking tot huurtoeslag

Koopwoning
-

Afschrift hypotheekakte

-

Afschrift akte van levering

-

Gegevens huidige hypotheek (rente en aflossing, eventueel beleggingsplan)

-

Polissen levensverzekering

-

De meest recente aanslag WOZ-waarde van de woning

-

Taxatierapport

Overige bescheiden
-

Polis ziektekostenverzekering met premienota en opgaaf hoogte eigen risico van beide partners

-

Polissen/contracten aangaande de gemeenschappelijke schulden waaruit de maandelijkse
aflossing blijkt, alsmede de verschuldigde rente bewijzen van schulden (pro resto hypotheekschuld,
doorlopend krediet, persoonlijke lening, anderszins)

-

Bewijsstuk van kosten en betaling kinderopvang

-

Stukken met betrekking tot de kinderopvangtoeslag

-

Voor jongmeerderjarige kinderen: hoogte studiefinanciering en hoogte aanvullende beurs

-

Stukken met betrekking tot zorgtoeslag

-

Bank- of giroafschriften van de afgelopen 2 á 3 maanden van alle bankrekeningen van beide
partners

-

Bewijzen van spaartegoeden van beide partners en kinderen (recente afschriften), spaarloon en/of
levensloopregeling, effectenportefeuille, anderszins

-

Polissen van levensverzekering, beleggingsverzekering, spaarhypotheekverzekering, gemengde
verzekering, risicoverzekering, lijfrenteverzekering, begrafenisverzekering, anderszins

-

Overzicht en verdeling inboedelgoederen

-

Opgaaf en bewijzen van andere (on)roerende goederen (auto, motor, caravan, vakantiewoning,
pleziervaartuig, anderszins

-

Pensioengegevens (polissen) van beide partners; vermelding pensioeninstantie(s), registratie- of
deelnemersnummer(s) en indicatieve berekening van te verevenen ouderdomspensioen

-

Opgave en bewijsstukken andere kosten

Legitimatiebewijs
-

Fotokopie paspoorten beide partners
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Uittreksels
-

Van de man én van de vrouw: een uittreksel uit het bevolkingsregister met vermelding van
nationaliteit (te verkrijgen bij de gemeente van uw woonplaats); Bij een niet-Nederlandse
nationaliteit dient ook de verblijfsduur in Nederland uit het uittreksel te blijken

-

Afschrift van de geboorteakte van de minderjarige kinderen (te verkrijgen bij de gemeente waarin
de kinderen zijn geboren)

-

Afschrift van de huwelijksakte (te verkrijgen bij de gemeente van het huwelijk)

In verband met de beperkte geldigheid van de uittreksels mogen deze niet ouder zijn dan 2 weken.
De uittreksels worden door de advocaat aangevraagd (en doorberekend) bij indiening verzoekschrift.

Indien van toepassing
-

Notariële akte van huwelijksvoorwaarden

-

Akte van geregistreerd partnerschap

-

Samenlevingsovereenkomst (notariële akte of onderhandse akte)

