
 

 
            Alimentatie Deskundige      Telefoon:  06 - 288 60 122 

 
 
Aanvraag via : 
  
Naam kantoor  
Naam aanvrager  
Adres  
Plaats  
E-mail adres  
Telefoonnummer  

 
 
Berekening voor : 
 
 

      Kinderalimentatie 
      Partneralimentatie 
      Kinder- en Partneralimentatie 

  

 
 
Gegevens partij 1 : 
Man / Vrouw  

Achternaam
  

  
Roepnaam

  
  

 
 
Gegevens partij 2 : 
Man / Vrouw  

Achternaam
  

  
Roepnaam

  Geboortedatum
  

 
 

 
Burgerlijke staat vòòr 
het uit elkaar gaan.  
 

            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Geboortedatum

hansk
Getypte tekst
 

hansk
Getypte tekst
Datum 



 

Alleen bij een herberekening: stuur indien aanwezig een kopie van  
         de beschikking / het convenant / het ouderschapsplan 
Omschrijf hoe destijds de hoogte van de alimentatie tot stand is gekomen en wat is nu de burgerlijke staat?
 
 
 
 
 
  

 
Kinderen / Kind onder de 18 jaar : 

 

Roepnaam kind  

 

Geboortedatum Bij wie ingeschreven 
in het BRP 

Wie krijgt straks het
kindgebonden budget 

 Bijzonderheden 
     
     
     
     
     

 
 
Kinderen / Kind van 18 jaar en ouder : 
 
Roepnaam kind  

 
Geboortedatum 

 
In- of uitwonend

 
Eigen inkomen 

  
  

 
  

  
 

     
     
     

 
 
Omgangsregeling  
 
(Omschrijf de te verwachten omgangsregeling). 
 
 
 
 

 
 

Aantal dagen dat de kinderen/het kind bij de 
ouder doorbrengen/doorbrengt gemiddeld per week   
(denk ook aan vakantie- en feestdagen) 
 

 Studie
Mbo / HBO -WO

 

Aantal dagen bij partij 1

Aantal dagen bij partij 2

Hans
Getypte tekst

Hans
Getypte tekst

Hans
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst



 
 
Wie beheert de verblijfsoverstijgende kosten voor de kinderen/ het kind 
 
(voorbeelden van de verblijfsoverstijgende kosten zijn 
kleding, schoolkosten, sporten, abonnementen) 
Wanneer u geen kinderrekening wilt kies dan voor een 
van beide ouders. 

 
             Partij 1 
             Partij 2 
             Gezamenlijke kinderrekening 
 
 

 
 
(Toekomstige) woning partij 1
Bij een huurwoning  de kale huur  

 

Servicekosten  exclusief gas water licht (specificeren)  
 

Hoogte hypotheek (hoofdsom)  
 

Hypotheekrente bruto per maand  
excl. premie van een eventuele verzekering / aflossing 

 
 

Aflossing per maand  
 

De premie voor een overlijdensrisicoverzekering of
spaarverzekering per maand.
. 

 
 

Meest recente waarde WOZ  
 

 
 
(Toekomstige) woning partij 2 

 
 
 
 

Hoogte hypotheek (hoofdsom)  
 

Hypotheekrente bruto per maand  
excl. premie van een eventuele verzekering / aflossing 

 
 
 
 

 

 

 
 

Meest recente waarde WOZ  
 

  

Servicekosten  exclusief gas water licht (specificeren)

Bij een huurwoning  de kale huur

Aflossing per maand

De premie voor een overlijdensrisicoverzekering of
spaarverzekering per maand.



 

Stuur een kopie van de meest recente salarisstrook en jaaropgave mee 
  
          Indien een 13demaand, een structurele bonus of overwerk , hieronder vermelden: 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 Alleen invullen bij zelfstandige ondernemer of DGA 
 
         Stuur (indien aanwezig) de resultatenrekening, de balans en   
         
         de aangifte IB van de afgelopen drie jaren op. 
 
 

Gemiddelde winst uit onderneming 
(exclusief ondernemersaftrek) 

 
 

 

Recht op zelfstandige aftrek ja  /  nee   
 

Recht op MKB vrijstelling  ja  /  nee   
 

Bij DGA: gemiddelde salaris  
 

 

 
 

 

 

Premie ziektekostenzekering  
 

 

Aanvullende premie  
 

 

Af: zorgtoeslag  
 

 

Overige onvergoede ziektekosten  
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hansk
Getypte tekst
bruto per jaar

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst
Partij 1

hansk
Getypte tekst
bruto per jaar

hansk
Getypte tekst
Partij 2

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst
bruto per jaar

hansk
Getypte tekst
Partij 1

hansk
Getypte tekst
bruto per jaar

hansk
Getypte tekst
Partij 2

hansk
Getypte tekst
per maand

hansk
Getypte tekst
Partij 1

hansk
Getypte tekst
Partij 2

hansk
Getypte tekst
per maand

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst
13de maand

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst
Structurele bonus, eindejaarsuitkering, gratificatie

hansk
Getypte tekst
Structureel overwerk / onregelmatigheidstoeslag

hansk
Getypte tekst
Overige inkomsten bijvoorbeeld box III inkomen

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst
Bij DGA: gemiddeld dividend dat uitgekeerdzou kunnen worden.



 
  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Indien er sprake is van een nieuwe partner: 
 
Is er sprake van een nieuwe partner ?   

  
 

 
 
 
  

 
 
Andere verplichtingen 

Alimentatie eerdere echtgenoot  
 

 

 
Alimentatie kinderen eerdere relatie  
 

 
 

 

 
Naam en leeftijd van deze kinderen 
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hansk
Getypte tekst
Partij 1

hansk
Getypte tekst
Partij 2

hansk
Getypte tekst
Partij 1:

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst
Partij 2:

hansk
Getypte tekst
Hoogte inkomen nieuwe partner

hansk
Getypte tekst
Gehuwd:

hansk
Getypte tekst
Hoogte inkomen nieuwe partner

hansk
Getypte tekst
Gehuwd:

hansk
Getypte tekst
Partij 1:

hansk
Getypte tekst
Partij 2:

hansk
Getypte tekst
Overige kosten en opbrengsten

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst
Kosten kinderopvang voor de scheiding netto

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst
Kosten kinderopvang na scheiding

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst
bruto

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst
per maand

hansk
Getypte tekst
per maand

hansk
Getypte tekst
Box III vermogen na de scheiding

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst
Opbrengst box III vermogen na de scheiding

hansk
Getypte tekst
Rente en aflossing gemeenschappelijke schulden

hansk
Getypte tekst
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering bruto

hansk
Getypte tekst
Premie lijfrenteverzekering / banksparen

hansk
Getypte tekst
Eigen bijdrage in pensioenregeling

hansk
Getypte tekst
Studiekosten (indien verbetering van inkomen)

hansk
Getypte tekst
Overige kosten (omschrijven)

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst

hansk
Getypte tekst



 
 
 

 

Overige opmerkingen / situatie schets:  
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