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Formulier voor controle van uw inkomen
Zayaz zou u graag de woning op het adres …………………………………………………….. aanbieden.
Daarom controleren wij uw inkomen. Wilt u deze vragenlijst helemaal invullen? Vergeet niet
bewijsstukken mee te sturen als wij daarom vragen. Let op: het kan zijn dat een bepaalde vraag
niet voor u geldt. In dat geval mag u de vraag overslaan.
.

A. SAMENSTELLING VAN UW HUISHOUDEN
1. Vul in het schema hieronder uw eigen gegevens in.
Met de inkomensverklaring van de Belastingdienst bedoelen we: IBRI uit 2016 of 2017.
Naam hoofdaanvrager

Geboortedatum

Geslacht

1

Verzamelinkomen volgens inkomensverklaring
€

2. Verhuizen er meer mensen met u mee?
Vul dan in het schema hieronder de gegevens in van iedereen die meeverhuist (gezinsleden). Zet er ook de
gegevens bij van uw eigen kinderen en/of minderjarigen. Het inkomen van eigen kinderen of minderjarigen
hoeft u niet in te vullen!
Naam gezinslid

Geboortedatum

Geslacht

Relatie ( kind,
partner, neef
etc.)

2
3
4
5
6
Totaal
inkomen:

Verzamelinkomen
volgens
inkomensverklaring
€
€
€
€
€
€

B. INKOMEN: HETZELFDE OF VERANDERD?
Is het verzamelinkomen van u of van één of meerdere meeverhuizende gezinsleden veranderd,
vergeleken met wat er op de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst staat? Of staat er een
onbekend verzamelinkomen op uw inkomensverklaring?
Uw eigen kinderen tellen niet mee bij het verzamelinkomen, ook niet als zij 18 jaar of ouder zijn.
□ Ja  Ga door naar onderdeel C.
□ Nee, het inkomen is niet veranderd  Voeg alle inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst toe en ga
door naar onderdeel D. U mag onderdeel C overslaan.
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C. UW INKOMEN IS VERANDERD OF ONBEKEND; VERLKAAR WAAROM
U moet de volgende vragen invullen voor elke persoon met een gedaald of onbekend inkomen.
Print dus extra kopieën van dit onderdeel als u het voor meerdere personen moet invullen. Let op:
elke persoon die dit onderdeel invult, moet misschien ook extra bewijsstukken inleveren. U leest
bij elke vraag wat we precies nodig hebben.
.

1. Heeft u op dit moment inkomen uit loondienst?
□ Ja  Lever uw inkomensverklaring(en) over 2016 of 2017 in. Lever daarnaast uw
laatste loonstrook in. Krijgt u per week betaald, lever dan de laatste 4 loonstroken in.
Vul ook onderstaand schema in. Ga daarna naar vraag 2.
Bedrag (bruto)
Krijgt u een 13e maand? Zo ja, vul het bedrag in:
€……………………..
Krijgt u een eindejaarsuitkering? Zo ja, vul het bedrag in:
€……………………..
Krijgt u een bonus? Zo ja, vul het bedrag in:
€……………………..
□ Nee  Ga door naar vraag 2.
2. Heeft u op dit moment inkomen uit een uitkering en/of een pensioen?
□ Ja
 Lever uw inkomensverklaring(en) over 2016 of 2017 in. Lever daarbij ook uw
laatste uitkerings- of pensioenoverzicht in, waarop staat welk bedrag u heeft gekregen. Ga
door naar vraag 3.
□ Nee  Ga door naar vraag 3.
3. Werkt u op dit moment als zelfstandig ondernemer?
□ Ja
 Bent u in 2018 als ondernemer gestart: Lever uw inkomensverklaring(en) over
2016 of 2017 in. Stuur daarbij een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel mee én
een onderbouwde prognose van 2016 waaruit blijkt wat de winst uit onderneming wordt.
Hierin moet ook staan wat de winst- en verliesdeling is onder de vennoten (indien van
toepassing). Ga door naar vraag 4.
 Bent u als ondernemer gestart vóór 2018: Lever uw inkomensverklaring(en) over
2016 of 2017 in. Stuur daarbij een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel mee én de
winst- en verliesrekening van vorig jaar, waaruit blijkt wat uw winst uit de onderneming was.
Hierin moet ook staan wat de winst- en verliesdeling is onder de vennoten (indien van
toepassing). Ga door naar vraag 4.
□ Nee  Ga door naar vraag 4.
4. Krijgt u op dit moment partneralimentatie?
□ Ja
 Lever uw Inkomensverklaring(en) over 2016 of 2017 in. Lever daarbij de
beschikking in waarop het alimentatiebedrag staat. Ga door naar vraag 5.
□ Nee  Ga door naar vraag 5.
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5. Heeft u op dit moment aftrekposten zoals bijvoorbeeld kinderalimentatie of partneralimentatie?
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.
□ Ja
 Lever uw Inkomensverklaring(en) over 2016 of 2017 in. Lever daarbij alle
bewijsstukken in, bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant. Ga door naar vraag 6.
□ Nee  Ga door naar vraag 6.
6. Heeft uw huishouden op dit moment een vermogen (box 3) boven het huidige heffingsvrije
vermogen? Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.
□ Ja
 Lever uw Inkomensverklaringen over 2016 of 2017 in. En geef hieronder aan om
hoeveel vermogen het gaat:
€…………………. (vul bedrag in). Ga daarna naar onderdeel D.
□ Nee  Ga door naar onderdeel D.

D. ONDERTEKENING
Alle ondergetekenden verklaren dat zij ermee akkoord zijn dat Zayaz hun inkomensgegevens opneemt in
haar administratie.
Alle bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld, op datum: ….....-….....-2018
Naam hoofdaanvrager:

Naam medeaanvrager/meeverhuizende:

…………………………..

…………………………..

Handtekening hoofdaanvrager:

Handtekening medeaanvrager/meeverhuizende:

Naam medeaanvrager/meeverhuizende:

…………………………..
Handtekening
medeaanvrager/meeverhuizende:

