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3. Welke informatie dient de opdrachtgever te verstrekken?
 (uitgangspunten) 

Kopiëren of downloaden op www.nrl.nl (onder button ‘Voorlichting’, onder ‘Rekencijfers’ onder 
 ‘Rekenwijzer’) en invullen (deze lijst is niet limitatief)

1.  Woonlasten (per jaar)

a. Indien u een huurwoning heeft, wat is de huur?    
 €  x 12 =             € 
 Huurtoeslag op jaarbasis (voorheen huursubsidie)   €  (minus)
 Huurkosten (per saldo)                            € 
b. Indien u een eigen woning heeft, heeft u een hypotheek?  Ja    Nee
 Zo ja, wat voor soort hypotheek?            Spaar    Leven
                         Annuïteit   Lineair
                         Anders, nl.: 
 Wat is het afgesproken rentepercentage?       %
 Wat was de hypotheekschuld voor overlijden?     € 
 Wat is het rentebedrag?                           € 
 Indien van toepassing, wat is het bedrag van de aflossing?               € 
 Wat is de Woz-waarde?             € 
c.  Indien hypotheek gewijzigd na overlijden nieuwe gegevens bijsluiten
d. Kosten gas                                € 
e.  Kosten elektra                               € 
f.  Kosten water                                € 
g.  Gemiddelde kosten onderhoud woning                     € 
h. Type woning                   Eengezins    Vrijstaand  
                        Flat
                        Maisonnette   2 onder 1 kap
                        Anders, nl.: 
i. Tuin?                     Ja,  m2

                        Nee
j.  Wat is de totale nieuwwaarde van uw inboedel?    €	

 Hoogte van de afschrijving inboedel                      €	

k.  Overige                                  €	

 Totaal 1 	 	                                €	  

2.  Autokosten (per jaar)

a.  Bezit auto?                   Ja      Nee
b. Zo ja, merk/type                 
c.  Brandstof                    Benzine  Diesel  lpg
d. Kilometers                    	km
e.  Brandstofkosten                               €	

f.  Cataloguswaarde               €	

g.  Leeftijd auto bij aanschaf              	jaar
                        Nieuw
h. Gebruiksduur auto                	jaar
i.  Kosten onderhoud                              €	

j.  Afschrijving (combinatie f, g en h)                       €	

k.  Wegenbelasting                               €	

l.  Lidmaatschap anwb                             €	

m. Autoverzekeringen                             €	

n. Overige                                  €	

	 Totaal 2	                                 €	  
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3. Welke informatie dient de opdrachtgever te verstrekken?
 (uitgangspunten) 

3.  Verzekeringen (per jaar) 

a.  Premie (particuliere) aansprakelijkheidsverzekering          €	

b. Premie opstalverzekering                     €	

c.  Premie inboedelverzekering                    €	

d. Premie ongevallenverzekering                   €	

e. Premie levensverzekeringen                    €	

f. Premie rechtsbijstandverzekering                  €	

g.  Premie begrafenisverzekering                    €	

h. Overige                            €	

 Totaal 3                           €	  

4.  Gemeentelijke belastingen (per jaar)

a.  Onroerendezaakbelasting                    €	

b. Rioolrechten                         €	

c. Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing               €	

d. Verontreinigingsrechten oppervlaktewater              €	

e.  Waterschapslasten                       €	

f.  Overige                           €	

 Totaal 4                           €	  

5.  Algemene kosten (per jaar)

a.  Telefoonkosten                        €	

b. Abonnementen kranten en tijdschriften              €	

c. Overige abonnementen                     €	

d.  Abonnement internet en televisie                €	

e.  Lidmaatschap verenigingen                   €	

f.  Overige                           €	

 Totaal 5                           €	  

6. Totaal

 Totaal 1 t/m 5                         €	  
        	


