
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AANVRAAG BETALINGSREGELING 
 

 
Naam  
Adres 
Woonplaats  
Telefoonnummer 
Burgerservicenummer 
 

 
U verzoekt om een betalingsregeling voor de volgende aanslag(en) 

 
Soort belasting Jaar Aanslagnummer Bedrag  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

 
Had u dit jaar als automatische incasso maar was het voor de gemeente Medemblik 
niet mogelijk om de bedragen van uw rekening af te schrijven, dan kunt u geen 
betalingsregeling aanvragen. 

 
1. Leefsituatie 

 
1a Wat is uw geboortedatum?  ……..-…….-……..   
1b Voert u een huishouden voor u alleen? (dus ook geen kinderen) 0 ja 0 nee 

1c Bent u gehuwd/woont u ongehuwd samen? 0 ja 0 nee 
1d Behoren er kinderen tot uw huishouden? 0 ja 0 nee 

 
2. Inkomen  

Naam werkgever of instantie die loon/uitkering betaalt. 
Vul de gegevens in van uzelf, uw echtgenoot, samenwonende partner. 

 
Gezinslid werkgever/instantie netto bedrag p.mnd p.4 wkn 

_____________________________________________________ 0 0 
_____________________________________________________ 0 0 

_____________________________________________________ 0 0  
Voeg een kopie bij van de uw laatst ontvangen specificatie. 

 
3. Premies zorgverzekering 

 
3a. Premie zorgverzekering.  

Het gaat bij de premie om de nominale en de aanvullende 

premie die u zelf moet betalen. 

 
________ per maand 

Voeg een kopie bij van de factuur van uw zorgverzekering. 

3b. Zorgtoeslag van de belastingdienst ________ per maand  
Voeg een kopie bij van de specificatie van de rijksbelastingdienst (toeslagen) 



 
 
 

 

4. Woonsituatie 

 

4a. Heeft u een huurwoning 
 

0 ja 
 

0 nee 

 

Zo ja, 
 

hoe hoog is de kale huur 
Huurtoeslag van de belastingdienst 

 

________ per 
maand ________ 
per maand 

Voeg een kopie bij van uw verhuurder waarop de kale huur vermeld staat 

Voeg een kopie bij van de specificatie van de rijksbelastingdienst (toeslagen) 
 

4b. Heeft u een eigen woning 
 

0 ja 
 
0 nee 

Zo ja, wat is de hypotheekschuld op dit moment.  
Voeg een kopie bij van de laatste jaargegevens van de hypotheekbank. 

 

5. Bankrekening, spaarrekening.  
Bankrekening nummer: __________________ 
Spaarrekening nummer: __________________ 

 

 

saldo ____________ 

saldo ____________ 
Voeg per rekening een kopie bij van de laatste twee afschriften. 

 

Ondertekening  
De ondergetekende verklaart dat dit formulier volledig, duidelijk, stellig en 
zonder voorbehoud is ingevuld. Let op! Uw verzoek wordt afgewezen als u niet 
alle informatie en kopieën van specificaties heeft bijgevoegd waarnaar wordt 
gevraagd. 

 

Aantal bijlagen  
Plaats  
Datum 

 

________________  
________________  
________________ 

 

Handtekening 
 

________________ 


