
 

Achternaam: 

Klantnummer: 

Datum:   …..  - …..  - …… 
 

 

Overzicht inkomsten & vaste lasten  
Wij vragen u dit formulier in te vullen om een volledig overzicht te krijgen van uw vaste lasten.  

De meest voorkomende vaste lasten zijn er al in opgenomen. Mocht u nog meer vaste lasten hebben, die niet 

voorkomen op dit formulier, of één type vaste last bij meerdere instanties hebben, dan kunt u deze invullen bij 

‘overige vaste lasten’. 

Inkomsten 

Type 

(bijv. loon/uitkering/toeslag) 
 

Afkomstig van 

(bijv. werkgever/UWV/Belastingdienst) 
 

Bedrag € 

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Type 

(bijv. loon/uitkering/toeslag) 
 

Afkomstig van 

(bijv. werkgever/UWV/Belastingdienst) 
 

Bedrag € 

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Type 

(bijv. loon/uitkering/toeslag) 
 

Afkomstig van 

(bijv. werkgever/UWV/Belastingdienst) 
 

Bedrag € 

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Type 

(bijv. loon/uitkering/toeslag) 
 

Afkomstig van 

(bijv. werkgever/UWV/Belastingdienst) 
 

Bedrag € 

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
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Vaste lasten 

 

Huur/hypotheek 

Instantie  

 (bijvoorbeeld Woningstichting Huis) 
 

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode  

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Gas en elektra 

Instantie 

 (bijvoorbeeld Energiek) 
 

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Water 

Instantie Vitens 

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN) NL94INGB0000869000 

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Ziektekosten premie 

Instantie 

 (bijvoorbeeld ZorgNL) 
 

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Ziektekosten premie partner 

Instantie 

 (bijvoorbeeld ZorgNL) 
 

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
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Gemeentelijke belastingen 

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

GBLT/waterschapsbelasting 

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Telefoon/TV/Internet 

Instantie 

 (bijvoorbeeld TV Nederland) 
 

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Instantie 

 (bijvoorbeeld MobielNL) 
 

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Verzekeringen 

Instantie 

 (bijvoorbeeld Exant) 
 

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
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Wegenbelasting 

Bedrag € 

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

Type (auto, motor, scooter)  

 

Overige vaste lasten 

Instantie  

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Instantie  

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
 

 

Instantie  

Bedrag € 

Bankrekening (IBAN)  

Klantnummer/kenmerk  

Periode 

(Per maand/ kwartaal/ jaar/ week) 
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Reserveringen 

Waarschijnlijk ontvangt u naast uw periodieke vaste lasten ook regelmatig nota’s voor overige lasten. 

Als u bijvoorbeeld naar een medisch specialist bent geweest moet u mogelijk een eigen bijdrage betalen. De hoogte 

van de rekening van uw mobiele telefoon is afhankelijk van uw belgedrag en is dus niet vooraf vast te stellen. Voor 

dit soort gevallen maken wij, samen met u, zogenaamde reserveringen aan in uw budgetplan. Hieronder kunt u 

aangeven voor welke doelgerichte zaken u maandelijks geld wilt/moet reserveren. Kunt u dit nog niet invullen, dan 

vult de consulent van de Stadsbank dit samen met u in.  

Doel   

Bedrag € 

 

Doel   

Bedrag € 

 

Doel   

Bedrag € 

 

 

 


	Achternaam: 
	Klantnummer: 
	Type bijv loonuitkeringtoeslag: 
	Afkomstig van bijv werkgeverUWVBelastingdienst: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week: 
	Type bijv loonuitkeringtoeslag_2: 
	Afkomstig van bijv werkgeverUWVBelastingdienst_2: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_2: 
	Type bijv loonuitkeringtoeslag_3: 
	Afkomstig van bijv werkgeverUWVBelastingdienst_3: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_3: 
	Type bijv loonuitkeringtoeslag_4: 
	Afkomstig van bijv werkgeverUWVBelastingdienst_4: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_4: 
	Instantie bijvoorbeeld Woningstichting Huis: 
	€Bankrekening IBAN: 
	€Klantnummerkenmerk: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_5: 
	Instantie bijvoorbeeld Energiek: 
	€Bankrekening IBAN_2: 
	€Klantnummerkenmerk_2: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_6: 
	NL94INGB0000869000Klantnummerkenmerk: 
	NL94INGB0000869000Periode Per maand kwartaal jaar week: 
	Instantie bijvoorbeeld ZorgNL: 
	€Bankrekening IBAN_3: 
	€Klantnummerkenmerk_3: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_7: 
	Instantie bijvoorbeeld ZorgNL_2: 
	€Bankrekening IBAN_4: 
	€Klantnummerkenmerk_4: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_8: 
	€Bankrekening IBAN_5: 
	€Klantnummerkenmerk_5: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_9: 
	€Bankrekening IBAN_6: 
	€Klantnummerkenmerk_6: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_10: 
	Instantie bijvoorbeeld TV Nederland: 
	€Bankrekening IBAN_7: 
	€Klantnummerkenmerk_7: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_11: 
	Instantie bijvoorbeeld MobielNL: 
	€Bankrekening IBAN_8: 
	€Klantnummerkenmerk_8: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_12: 
	Instantie bijvoorbeeld Exant: 
	€Bankrekening IBAN_9: 
	€Klantnummerkenmerk_9: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_13: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_14: 
	€Type auto motor scooter: 
	Instantie_2: 
	€Bankrekening IBAN_10: 
	€Klantnummerkenmerk_10: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_15: 
	Instantie_3: 
	€Bankrekening IBAN_11: 
	€Klantnummerkenmerk_11: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_16: 
	Instantie_4: 
	€Bankrekening IBAN_12: 
	€Klantnummerkenmerk_12: 
	€Periode Per maand kwartaal jaar week_17: 
	Doel: 
	€_2: 
	Doel_2: 
	€_3: 
	Doel_3: 
	€_4: 
	€: 


