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1.   Afgelopen jaar een woning gekocht

Naam + Achternaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Naam + Achternaam e.v.t. partner

Checklist bijzondere gebeurtenissen

Ja   Nee     NVT

 Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning

 Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning

- Een aantal voorbeelden zijn:  Makelaarskosten

 Notariskosten

 Bankkosten

 Kadasterkosten

 Hypotheekadviseurkosten

 Vanaf welke datum staat u bij de gemeente ingeschreven op uw nieuwe adres?

Ja   Nee     NVT2.   Afgelopen jaar een woning verkocht

 Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning

 Een overzicht van de gemaakte verkoopkosten

- Een aantal voorbeelden zijn:  Makelaarskosten

 Taxatiekosten

 Advertentiekosten

 Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?

 Heeft u na verkoop van een voormalige eigen woning (na 29-10-2012 maar voor 31-12-

2017) nog een restschuld?

 Zoja, graag een jaaropgaaf van de restschuld bijvoegen, of een overzicht van de

restschuld en de daarover betaalde rente

Onderstaande gegevens of vragen hebben wij alleen nodig wanneer u afgelopen jaar één of meer van de genoemde 
gebeurtenissen hebt meegemaakt.



3.   Afgelopen jaar gehuwd / geregistreerd partners Ja   Nee     NVT

 Op welke datum bent u gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?

 Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden /

partnerschapsvoorwaarden?

 Zoja, graag ontvangen wij een kopie van de huwelijkse voorwaarden /

partnerschapsvoorwaarden, tenzij we deze al eerder hebben ontvangen.

4.   Afgelopen jaar gaan samen wonen Ja   Nee     NVT

 Op welke datum bent u gaan samenwonen?

 Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?

 Heeft u samen een kind/kinderen gekregen?

 Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling?

 Bent u samen eigenaar van een woning?

5.   Afgelopen jaar gescheiden Ja   Nee     NVT

 Bent u afgelopen jaar gescheiden gaan leven?

 - Zoja, vanaf welke datum bent u gescheiden gaan leven?

 �Heeft u afgelopen jaar een verzoek tot echtscheiding ingediend?

 - Zoja, op welke datum heeft u het verzoek tot echtscheiding ingediend?

 Bent u ingeschreven op een ander adres in de basisregistratie personen?

 - Zoja, op welke datum bent u op een ander adres geregistreerd?

6.   Afgelopen jaar een kind gekregen

 Naam en Voorletters

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer (BSN)
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