
Begrotingsformulier financieel advies 

Gegevens huishouden en woningGegevens huishouden en woningGegevens huishouden en woningGegevens huishouden en woningGegevens huishouden en woningGegevens huishouden en woningGegevens huishouden en woningGegevens huishouden en woningGegevens huishouden en woningGegevens huishouden en woning

Bestemd voorBestemd voorBestemd voorBestemd voorBestemd voorBestemd voorBestemd voorBestemd voorBestemd voorBestemd voor

Naam + VoorlettersNaam + Voorletters M/V

Adres Adres 

Postcode + Woonplaats Postcode + Woonplaats 

HuishoudensamenstellingHuishoudensamenstellingHuishoudensamenstellingHuishoudensamenstellingHuishoudensamenstellingHuishoudensamenstellingHuishoudensamenstellingHuishoudensamenstellingHuishoudensamenstellingHuishoudensamenstelling

1 Voornaam Leeftijd M/V

2 Voornaam Leeftijd M/V

3 Voornaam Leeftijd M/V

4 Voornaam Leeftijd M/V

Type woningType woningType woningType woningType woningType woningType woningType woningType woningType woning

Type woning Type woning ☐ Vrijstaande woning
☐ Twee onder een kap
☐ Rijwoning (hoek)

☐ Vrijstaande woning
☐ Twee onder een kap
☐ Rijwoning (hoek)

☐ Vrijstaande woning
☐ Twee onder een kap
☐ Rijwoning (hoek)

☐ Rijwoning (tussen)
☐ Flat
☐ Rijwoning (tussen)
☐ Flat
☐ Rijwoning (tussen)
☐ Flat
☐ Rijwoning (tussen)
☐ Flat
☐ Rijwoning (tussen)
☐ Flat

BouwjaarBouwjaar EnergielabelEnergielabelEnergielabelEnergielabel

Totaal inkomsten en uitgavenTotaal inkomsten en uitgavenTotaal inkomsten en uitgaven

Omgerekend per maand in € huidige situatie nieuwe situatie

Totaal inkomstenTotaal inkomstenTotaal inkomsten

Totaal inkomsten € €

Totaal uitgavenTotaal uitgavenTotaal uitgaven

Totaal vaste lasten € €

Totaal reserveringsuitgaven € €

Totaal huishoudelijke uitgaven € €

SALDOSALDOSALDO

Totaal inkomsten minus totaal uitgaven € €

Toelichting: Toelichting: Toelichting: 
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InkomstenInkomstenInkomsten

Omgerekend per maand in € huidige situatie nieuwe situatie

Partner 1Partner 1Partner 1

Netto maandinkomen 
incl. reiskostenvergoeding en 
onregelmatigheidstoeslagen, e.d.

€ €

Netto vakantiegeld (op maandbasis) € €

Gratificatie / 13e maand (op maandbasis) € €

Netto bijverdiensten (op maandbasis) € €

Partner 2Partner 2Partner 2

Netto maandinkomen 
incl. reiskostenvergoeding en 
onregelmatigheidstoeslagen, e.d.

€ €

Netto vakantiegeld (op maandbasis) € €

Gratificatie / 13e maand (op maandbasis) € €

Netto bijverdiensten (op maandbasis) € €

HuishoudenHuishoudenHuishouden

Kinderbijslag en kostgeld inwonende kinderen/personen € €

Teruggave belasting € €

Totaal 
van zorgtoeslag, kindgebondenbudget, huurtoeslag en 
kinderopvangtoeslag 

€ €

Totaal 
van alimentatie, inkomsten uit vermogen (rente, 
dividend) en overige inkomsten

€ €

TOTAAL inkomstenTOTAAL inkomstenTOTAAL inkomsten

€ €
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UitgavenUitgavenUitgaven

Vaste lastenVaste lastenVaste lasten

Omgerekend per maand in € huidige situatie nieuwe situatie

HuurHuurHuur

Totaal van huur, inclusief eventuele servicekosten € €

HypotheekHypotheekHypotheek

Totaal van aflossing, spaarpremies, 
overlijdensrisicoverzekering en erfpacht

€ €

EnergieEnergieEnergie

Totaal van gas, water en elektriciteit € €

Lokale lastenLokale lastenLokale lasten

Totaal van onroerendezaakbelasting, reinigingsheffing, 
rioolheffing, ingezetenenheffing, zuiveringsheffing, etc.

€ €

Telefoon, televisie en internetTelefoon, televisie en internetTelefoon, televisie en internet

Totaal van telefoon, mobiel, televisie en internet € €

VerzekeringenVerzekeringenVerzekeringen

Totaal van zorgverzekering basis en aanvullend, 
inboedel-, opstal-, aansprakelijkheids-, 
uitvaartverzekering, pensioensparen, overige 
inkomensaanvullingen en overige verzekeringen

€ €

OnderwijsOnderwijsOnderwijs

Totaal van schoolkosten kinderen en studiekosten 
volwassenen

€ €

KinderopvangKinderopvangKinderopvang

Kinderopvang € €

Contributies / abonnementenContributies / abonnementenContributies / abonnementen

Totaal van (sport)verenigingen, kranten, tijdschriften, 
bankkosten, goede doelen, etc. 

€ €

VervoerVervoerVervoer

Totaal van afschrijving, motorrijtuigenbelasting, 
onderhoud, verzekering en brandstof van alle 
motorrijtuigen en fietsen

€ €

Totaal van openbaar vervoer en overige vervoerskosten € €

Levensonderhoud anderenLevensonderhoud anderenLevensonderhoud anderen

Totaal van alimentatie en bijdrage studerende kinderen € €

AfbetalingenAfbetalingenAfbetalingen

Totaal van afbetalingen op lopende financieringen, etc. € €
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UitgavenUitgavenUitgaven

Vaste lastenVaste lastenVaste lasten

TOTAAL vaste lastenTOTAAL vaste lastenTOTAAL vaste lasten

€ €
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UitgavenUitgavenUitgaven

ReserveringsuitgavenReserveringsuitgavenReserveringsuitgaven

Omgerekend per maand in € huidige situatie nieuwe situatie

Kleding en schoenenKleding en schoenenKleding en schoenen

Aanschaf en onderhoud, kleedgeld € €

InventarisInventarisInventaris

Aanschaf en onderhoud meubels, apparatuur, stoffering € €

Onderhoud huis en tuinOnderhoud huis en tuinOnderhoud huis en tuin

Vereniging van Eigenaren, diensten onderhoud, 
materialen, gereedschap

€ €

Niet-vergoede ziektekostenNiet-vergoede ziektekostenNiet-vergoede ziektekosten

Eigen risico, eigen bijdragen, medicijnen € €

VrijetijdsuitgavenVrijetijdsuitgavenVrijetijdsuitgaven

Hobby, cultuur, recreatie, vakantie, weekendjes weg € €

TOTAAL reserveringsuitgavenTOTAAL reserveringsuitgavenTOTAAL reserveringsuitgaven

€ €

UitgavenUitgavenUitgaven

Huishoudelijke uitgavenHuishoudelijke uitgavenHuishoudelijke uitgaven

Omgerekend per maand in € huidige situatie nieuwe situatie

VoedingVoedingVoeding

Totaal van voeding, was- en schoonmaakartikelen en 
toiletartikelen

€ €

Overige huishoudelijke uitgavenOverige huishoudelijke uitgavenOverige huishoudelijke uitgaven

Totaal van persoonlijke verzorging (kapper, 
nagelstyliste, schoonheidsspecialiste, e.d.)

€ €

Huishoudelijke dienstverlening (hulp, glazenwasser) € €

Huisdieren (voeding, dierenarts, hondenbelasting) € €

Roken € €

Diversen (bijv. postdiensten, losse tijdschriften, 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, zakgeld)

€ €

TOTAAL huishoudelijke uitgavenTOTAAL huishoudelijke uitgavenTOTAAL huishoudelijke uitgaven

€ €

Datum inventarisatie: _______________________
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