Rekening en verantwoording
Periode

tot en met

BM/CB nummer
Naam rechthebbende/curandus
Geboortedatum
Adres
Postcode, woonplaats

1. Netto inkomen (indien van toepassing)

Post

Totaal ontvangen in de periode

Salaris
Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW)
Bijzondere bijstand gemeente
Pensioen
Vakantiegeld
Bijverdiensten
Inkomen uit onderneming
Huurinkomsten
Belastingteruggave
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Tegemoetkoming reiskosten
Tegemoetkoming ziektekosten/AWBZ
Rente
Dividend
Schenkingen
Nalatenschap
PGB (totaal in)
ontvangen op rekeningnummer:

overleggen vaststellingsbeschikking/verleningsbeschikking
Overige inkomsten (op bijlage specificeren)
Totaal
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2. Uitgaven (indien van toepassing)

Post

Totaal betaald in de periode

Levensonderhoud/zakgeld
Huur/kostgeld
Hypotheek (rente en aflossing)
Energie (gas en elektra)
Water
Telefoon, televisie en internet
Servicekosten tehuis
Kleding en schoenen
Persoonlijke verzorging
Premie ziektekostenverzekering
Premie verzekeringen brand/inboedel
Premie uitvaartverzekering
Premie aansprakelijkheidsverzekering
Premie autoverzekering
Rente en aflossing schulden anders dan hypotheek
Bankkosten
Debetrente
Belastingen (inkomsten-, motorrijtuigen-, gemeentelijke)
Eigen bijdrage AWBZ/ziektekosten
Kosten auto anders dan autoverzekering
Kosten openbaar vervoer, inclusief taxikosten
Ontspanning (bijv. dagje uit, hobby’s, contributie, abonnementen)
Vakantie
Cadeaus
Giften en schenkingen (machtiging)
Uitgave ingevolge machtiging
Beloning bewindvoerder/curator (inclusief kosten)
PGB (totaal uit)
Overige uitgaven (op bijlage specificeren)
Totaal
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3. Bezittingen (indien van toepassing)
Rekeningnummer

Saldo begindatum

Saldo einddatum

Betaalrekening(en)

Spaarrekening(en)

Overige rekening(en) binnen- en
buitenland

(kopieën van rekeningafschriften met begin- en eindstand bijvoegen)

Omschrijving

Waarde begindatum

Waarde einddatum

Aandelen/obligaties

(kopieën van afschriften met waarde begin- en einddatum bijvoegen)

Polisnummer

Waarde begindatum

Waarde einddatum

Verzekering(en) (overige polissen, bijv. lijfrente, spaarverzekering)

(kopieën van afschriften met waarde begin- en einddatum bijvoegen)

Woz-waarde (meest actuele)
Onroerend goed (of ander
registergoed)

Stand hypotheek

Stand hypotheek

begindatum

einddatum

(kopieën van WOZ-beschikking indien waarde is gewijzigd en afschriften met beginen eindstand hypotheek bijvoegen)
Waardevolle roerende goederen (geen reguliere inboedelgoederen)
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Waarde

Vordering rechthebbende op

Bedrag

Naam
Naam
Naam
Naam

Schuldeiser

Stand begindatum

Totaal

4. Onverdeelde nalatenschap

□ ja □ nee

Stand einddatum

0

0

indien ja verder in te vullen

Is de rechthebbende/curandus – voor zover bij u bekend – gerechtigd in een (nog) onverdeelde nalatenschap?

Onverdeelde nalatenschap
Naam overledene
Datum overlijden
Familierelatie tot de rechthebbende/curandus

Indien de rechthebbende/curandus gerechtigd is in een nalatenschap, dan dient u de kantonrechter over de volgende punten informatie te verstrekken:
Is of komt er een boedelbeschrijving?
Is er een notaris bij betrokken?
Zo ja, welke notaris?
te

5. Eventuele toelichting
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□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee

6. Ondertekening

Ondertekening bij meerderjarigenbewind
De ondergetekende(n), bewindvoerder(s), verklaart/verklaren door ondertekening naar waarheid en onvoorwaardelijk het volgende.
Deze rekening en verantwoording is naar waarheid opgesteld en op

(datum) besproken met de rechthebbende.

Graag aankruisen wat van toepassing is:

□

Rechthebbende is volledig in staat deze rekening en verantwoording te begrijpen en heeft deze voor akkoord ondertekend.

□

Rechthebbende is volledig in staat deze rekening en verantwoording te begrijpen, maar is weigerachtig deze te ondertekenen, reden waarom de rekening en verantwoording aan de kantonrechter wordt afgelegd. De reden die voor de weigering
wordt gegeven is :

□

Rechthebbende is niet in staat deze rekening en verantwoording te begrijpen, reden waarom hij/zij deze niet heeft ondertekend en de rekening en verantwoording aan de kantonrechter wordt afgelegd.

Voorts verklaart/verklaren ondergetekende(n) dat van alle transacties en mutaties bescheiden zoals rekeningen, bonnen, kwitanties
en bankafschriften voorhanden zijn en op eerste verzoek aan de kantonrechter zullen worden getoond.

Ondertekening bij curatele
De ondergetekende, curator, verklaart door ondertekening naar waarheid en onvoorwaardelijk dat deze rekening en verantwoording
naar waarheid is opgesteld.

Opgemaakt en ondertekend te
op

Naam bewindvoerder I/curator I
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

Naam bewindvoerder II/curator II
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

Voor akkoord

Rechthebbende
Plaats
Datum
Aantal bijlagen
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Formulier opsturen naar de rechtbank waar u als bewindvoerder/curator geregistreerd staat.

