MELDINGSFORMULIER HULP BIJ SCHULDEN voor
ONDERNEMERS
Gemeente Steenbergen

Gemeente Woensdrecht

Gemeente Bergen op Zoom

Wilt u hulp bij uw schulden? Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor een gesprek.
Vul het formulier in en stuur het gratis op naar:
ISD Brabantse Wal afdeling schuldhulpverlening
Antwoordnummer 434
4600 VB Bergen op Zoom
Mailen mag ook naar: meldpuntschuldhulpverlening@bergenopzoom.nl
Inleveren kan bij:
Stadskantoor Bergen op Zoom
● Jacob Obrechtlaan 4 Bergen op Zoom
Stichting Vraagwijzer
● Fabrieksdijk 6 Steenbergen
Gemeentehuis Hoogerheide
● Huijbergseweg 3 Hoogerheide
(De openingstijden staan op de website van uw gemeente)
MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Voorletters en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer
E-mailadres
GEGEVENS VAN MIJN PARTNER

Voorletters en achternaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer
E-mailadres
Schrijf hier op wat uw vraag is. - Waar hebt u hulp bij nodig? - Wat lukt er niet?

ONDERTEKENING:
Plaats:
Handtekening:

Datum:

Staat u nog ingeschreven bij de kamer van koophandel en zo ja, wat is uw KvK nummer?

Wat is de bedrijfsvorm van uw bedrijf (Eenmanszaak, VOF, BV,…) en hoe lang bestaat uw bedrijf?

Wat voor bedrijf heeft u/welke werkzaamheden voert u uit?

Heeft u een boekhouder/accountant of doet u zelf de boekhouding? Wie is uw boekhouder/accountant? Zijn er
betalingsachterstanden bij de boekhouder/accountant?

Tot wanneer is de boekhouding bij?

Wat is de omzet (totaal van de verkopen) en winst per maand? Kunt u een prognose geven van omzet en kosten?

Zijn alle aangiftes (inkomsten) belasting gedaan en welke is de laatste? Zijn deze allemaal betaald?

Heeft u (zakelijke) schulden? Zo ja, bij wie en voor welke bedragen?

Heeft u een partner met inkomen? Zo ja, hoe hoog is dit inkomen?

Heeft u een DigiD? Heeft u de inloggegevens voor de belastingdienst voor ondernemers? (Let op, deze niet
insturen!)

Heeft u een aparte bankrekening voor je bedrijf?

Maakt u een vast maandbedrag over van uw zakelijke naar uw privé rekening? Kunnen de privé vaste lasten
betaald worden?

