Aanvraag via :
Advocaat / mediator / notaris / accountant / financieel planner / particulier
Naam kantoor
E-mail adres
Telefoonnummer

Berekening voor :

O Kinderalimentatie
O Partneralimentatie
O Kinder- en Partneralimentatie
Tegenspraak

/

Mediation

/

Advies

/

Anders

Gegevens partner 1 / Aanvrager :
Man / Vrouw
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Indien aanvraag particulier:
Adres
Plaats
Telefoonnummer / mobiel
E-mail adres

Gegevens partner 2 :
Man / Vrouw
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum

Gehuwd / Geregistreerd
partnerschap

gemeenschap
van goederen

/

huwelijkse of partnerschap
voorwaarden

Datum : ……………………………………………...
Samenwonend
Nooit samengewoond
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Kinderen / Kind onder de 18 jaar :
Roepnaam kind

Geboortedatum

Bij wie inschreven in
het GBA

Wie wordt de
aanvrager van de
kinderbijslag

Bijzonderheden

Kinderen / Kind van 18 jaar en ouder :
Roepnaam kind

Geboortedatum

In- of uitwonend

Studiefinanciering

Eigen inkomen

Stuur indien aanwezig een kopie van de omgangsregeling mee
(indien niet aanwezig, omschrijf dan hieronder de toekomstige situatie)

De dagelijks verzorgende ouder is

O
O
O
O

Aantal dagen dat de kinderen/het kind bij de uitwonende
ouder doorbrengen/doorbrengt.
(denk ook aan vakantie en feestdagen)

Moeder
Vader
Beiden even veel tijd, co-ouderschap
………………………………………….

………………….. per jaar

Wie gaat de verblijf overstijgende kosten van de kinderen/ het kind beheren
(voorbeelden van de verblijf overstijgende kosten zijn
kleding, schoolkosten, sporten, abonnementen)
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Gegevens huidige woning
Huur of koopwoning
Hoogte huidige hypotheek (hoofdsom)
Waarde WOZ of geschatte waarde huidige woning

Toekomstige woning man
(indien nog niet bekend, graag een schatting maken)
Toekomstige huur en servicekosten
Af: Huurtoeslag
Hoogte toekomstige hypotheek (hoofdsom)
Toekomstige hypotheekrente bruto per maand
exclusief premie van een eventuele verzekering.
Toekomstige premie spaarverzekering /
overlijdensrisicoverzekering / annuïteitenhypotheek
Indien een gedeelte van de hypotheeksom niet
aftrekbaar is, de hoogte van deze box 3 lening en
de bruto rente per maand.
Meest recente waarde WOZ
Te verwachten koopsom van de woning

Toekomstige woning vrouw
(indien nog niet bekend, graag een schatting maken)
Toekomstige huur inclusief huurtoeslag en servicekosten
Af: Huurtoeslag
Hoogte toekomstige hypotheek (hoofdsom)
Toekomstige hypotheekrente bruto per maand
exclusief premie van een eventuele verzekering.
Toekomstige premie spaarverzekering /
overlijdensrisicoverzekering / annuïteitenhypotheek
Indien een gedeelte van de hypotheeksom niet
aftrekbaar is, de hoogte van deze box 3 lening en
de bruto rente per maand.
Meest recente waarde WOZ
Te verwachten koopsom van de woning
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Stuur een kopie van de meest recente salarisstrook en jaaropgave mee
Indien u een 13demaand, een structurele bonus of overwerk heeft, dit vermelden:

man

vrouw

bruto per jaar

bruto per jaar

13de maand
Structurele bonus, eindejaarsuitkering, gratificatie
Structureel overwerk /
onregelmatigheidstoeslagen
Overig inkomsten

Bij zelfstandige ondernemer of DGA
Stuur (indien aanwezig) de resultatenrekening, de balans en
de aangifte IB van de afgelopen drie jaren op.
man

vrouw

per jaar

per jaar

ja / nee

ja / nee

Gemiddelde winst uit onderneming
(exclusief ondernemersaftrek)
Recht op zelfstandige aftrek
Bij DGA: gemiddelde salaris
Bij DGA: gemiddelde dividend

Ziektekosten

man

vrouw

per maand

per maand

Premie ziektekostenzekering
Aanvullende premie
Af: zorgtoeslag
Overige onvergoede ziektekosten
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Overige kosten en opbrengsten

man

vrouw

per maand

per maand

Spaarsaldi na echtscheiding
(ivm rendement over vermogen)
Beleggingssaldi na echtscheiding
(ivm rendement over vermogen)
Rente verplichtingen van schulden
(andere dan de hypotheekschuld)
Aflossingsverplichtingen van schulden
(andere dan de hypotheekschuld)
Hoogte van de hoofdsom van de schulden
(andere dan de hypotheekschuld)
Kosten kinderopvang netto
(min de bijdrage van de overheid / werkgever)
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
Premie lijfrenteverzekering (aftrekbaar)
Eigen bijdrage pensioen
(niet de werkgeversinhoudingen)
Studiekosten (indien een reëel vooruitzicht is op
een verbetering van inkomen)
Overige kosten (toelichten)

Indien er sprake is van een nieuwe partner:
Woont u samen met de nieuwe partner of gaat u samen wonen?
Man: Ja / Nee

Vrouw: Ja / Nee

Kan de nieuwe partner in eigen levensonderhoud voorzien?
Man: Ja / Nee*

Vrouw: Ja / Nee*

* Indien van toepassing: hoogte netto inkomen nieuwe partner:

Andere verplichtingen

man

vrouw

per maand

per maand

Alimentatie eerdere echtgenoot
Alimentatie kinderen eerdere relatie
(leeftijd kinderen vermelden)
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Overige opmerkingen / situatie schets:
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