
 

 

 

 

Handleiding schuldenoverzicht 
Hoe krijgt u overzicht in uw schuldsituatie? 

 

Om u beter te kunnen adviseren omtrent uw financiële situatie is het van  

belang dat u overzicht en inzicht krijgt in uw totale schuldenlast.   

Dit kunt u in beeld krijgen door de volgende stappen te doorlopen. 

1.   Verzamel alle correspondentie van uw schuldeisers 

 

 

  

2.  Zijn de verzamelde brieven/stukken ouder dan 6 maanden? 
 

Neem telefonisch of per mail contact op met uw schuldeisers aan de   

hand van uw klantnummer. U vraagt naar een recent schuldenoverzicht   

niet ouder dan 6 maand. Dit overzicht dient u per mail of brief te ontvangen.   

Indien een schuld is overgedragen naar een incassobureau of deurwaarder   

kunt u de gegevens opvragen bij het incassobureau en/of deurwaarder.   
 

     

3.   Schuldenoverzicht (zie pagina 2) 

     

Op pagina 2 vindt u een schema waar u alle gegevens van uw    

schuldeisers kunt invullen, zodat u inzicht krijgt in de totale schuldenlast.   

U dient hier tevens aan te geven, wanneer de schuld is ontstaan (ontstaansdatum). 

Bij IBAN nummer vult u het IBAN nummer in van de schuldeiser    

of incasso/deurwaarder.      

Als er een incasso of deurwaarder in beeld is vult u het IBAN nummer   

van het incassobureau of de deurwaarder in in plaats van de oorspronkelijke schuldeiser. 

 

 

 

 



  Schuldenoverzicht Naam:     Klantnummer: 

 

 

 
 

Voorbeeld:             

Schuldeiser Klantnummer Incasso/deurwaarder Referentie Bedrag Ontstaansdatum IBAN nummer  

Energie EU 23456789 B&B incasso 20149876 2010,9 1-2-2012 NL42RABO0123456789 

              

Door u in te vullen:             

Schuldeiser Klantnummer Incasso/deurwaarder Referentie Bedrag Ontstaansdatum IBAN nummer 

    
  
         

    
  
         

    
 
          

    
 
          

    
 
          

    
 
          

    
 
          

    
 
          

    
 
          

    
 
          

    
 
          

    
 
          

    
 
        

  
 

    
 
Totaalbedrag         
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