VERKINDEREN Geertrui & DE SMEDT Paul
Gerechtsdeurwaarders
BV BVBA Gerechtsdeurwaarderskantoor VERDES - BTW : BE0541780632
Ezelstraat 119 - 8000 Brugge.
kantooruren : van 9 tot 12 – gesloten op zaterdag FORTIS BANK 280-0200876-26 (IBAN BE59 2800 2008 7626 – BIC GEBABEBB).–

Vul hieronder alle gegevens in :
Dossier nummer :

Dit document bezorgen aan :

«M_0100»

VERDES Gerechtsdeurwaarders
Ezelstraat 119 - 8000 Brugge

Naam :
Voornaam :

!« M_9803» "

Adres :
E-mail :
Gsm / Tel :

FORMULIER VOORSTEL AFBETALINGSPLAN
Lees eerst aandachtig volgende informatie:


 
 


Wenst u een afbetalingsplan te bekomen, vul dan dit formulier zo volledig en waarheidsgetrouw in en doe ons
een eerlijk voorstel tot afbetaling. Op basis van deze informatie zullen wij na ontvangst oordelen of uw voorstel
al dan niet aanvaardbaar is.
Hoe meer informatie u ons geeft, hoe groter de kans dat wij uw voorstel aanvaarden.
Wil na uw voorlaatste betaling contact opnemen met ons kantoor om het verschuldigde saldo te kennen.
De afbetalingen dienen telkens te gebeuren binnen de 30 dagen.
MIJN VOORSTEL TOT AFBETALING










Doe een haalbaar voorstel, maar tracht de schuld zo vlug mogelijk af te betalen.



Doe de afbetalingen stipt, met andere woorden telkens binnen de
maand, zo vermijdt u bijkomende kosten en intresten.
Voer uw eerste afbetaling zo snel als mogelijk uit.




Hou in uw voorstel rekening met de datum waarop uw loon of vergoeding wordt uitgekeerd en betaal een dag
of twee nadien. Zo bent u zeker dat u uw afbetalingsplan kan nakomen.



Na goedkeuring van uw voorstel moeten de afkortingen op onze rekening staan op de overeengekomen datum.
Betaal dus minstens drie werkdagen eerder.
Werk eventueel met een doorlopende opdracht bij uw bankinstelling.




Houd er rekening mee dat bij elke betaling een proportioneel kwijtingsrecht wordt aangerekend
overeenkomstig het K.B. van 30 november 1976.

Ik had graag volgend afbetalingsvoorstel gedaan ter betaling van mijn schuld :
……………….. euro per maand telkens de ………………… van de maand.
De eerste betaling wordt gedaan op ………………………………
Gedaan te ……………….……… op ……………………..
(Naam en handtekening)

GEZINSSITUATIE
Ik ben

O alleenstaand

O feitelijk samenwonend

O wettelijk samenwonend

O gehuwd

O gescheiden

Naam en geboortedatum (ex-) partner
Aantal kinderen:

Leeftijd:
MIJN INKOMSTEN

Ik ontvang een :

O loon

O werkloosheidsuitkering

O leefloon

O pensioen

van (naam werkgever of overheid)
op de

van elke maand voor een nettobedrag van

Mijn partner ontvangt een : O loon

O werkloosheidsuitkering

euro
O leefloon

O pensioen

van (naam werkgever of overheid)
op de

van elke maand voor een nettobedrag van

Ik ontvang :
O kinderbijslag
voor een maandelijks bedrag van

euro

O alimentatiegelden
euro
TOTAAL INKOMSTEN :

euro

MIJN VASTE UITGAVEN (overzicht maandelijkse betalingen) :
O maandelijkse huur
O terugbetaling hypothecaire lening
Elektriciteit, water en gas:
Kabel, digitale televisie en/of internet:
GSM en/of telefoon:
Verzekeringen:
Medische kosten:
Voeding:
Andere vaste maandelijkse uitgaven:

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

TOTAAL VAN MIJN VASTE UITGAVEN:

euro

IK BETAAL OOK NOG ANDERE SCHULDEN AF :
Deze informatie is belangrijk bij de beoordeling van uw voorstel en de eventuele
herbespreking wanneer een andere schuld is vereffend.
Naam schuldeiser :

Maandelijkse afkorting :
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

Voorziene datum laatste afkorting :
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