
Inventarisatieformulier voorstel schuldeisers 
Naam debiteur: 
Burgerservice nummer: 
Schuldhulpverlenende instantie: 
Adres: 
Telefoon: 
E-mail: 
Datum voorstel verstuurd:  
   
Schulden         

Banken Rekeningnummers Totaal € 
Voorstel nieuw 
maandbedrag: 

Naam Schuldeiser: 
Datum ingang 

voorstel: 
  

                  X wat van toepassing is        
Roodstand rek. 1:         
Roodstand rek. 2:         
Roodstand rek. 3:         
Lening:         
Lening:         
Lening:         
Doorlopend krediet:         
Doorlopend krediet:         
Doorlopend krediet:         
Totale schulden kolom banken:    € ………     
          
Overige kredietverstrekkers         
Lening:         
Lening:         
Lening:         
Doorlopend krediet:         
Doorlopend krediet:         
Doorlopend krediet:         
Totale schulden kolom krediet:    €…………     
      
Overige schulden        
Huur/hypotheek:        
Belastingsdienst:         
CJIB Boetes:         
Familie/kennissen:         
Postorderbedrijven:         
Postorderbedrijven:         
Overige:         
Overige:         
Overige:         
Overige:         
Overige:         
Overige:       
Overige:       
Overige:       
Totale schulden kolom overige:    € ………     
Totale schulden hele kolom:    € ………     
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