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Benodigde stukken en gegevens voor nulmeting: 

 Scan (beide) paspoorten 

 Scan (beide) werkgeversverklaringen (format op onze website onder documenten) 

 Scan (beide) loonstroken 

 Meest recente aangifte InkomstenBelasting (beide) 

 In geval van ondernemer: aangiftes IB en Jaarcijfers (beide laatste 3 jaar) 

 Recent CV (beide) 

 (beide) email-adressen 

 (beide) mobiele nummers 

 Burgerlijke staat (indien gehuwd: gemeenschap of huwelijkse voorwaarden) 

 Eventuele kinderen: naam, geslacht, BSN nummer en geboortedata 

 Beroep (beiden) 

 Bankrekeningnummer (en/of rekening) 

 Ooit gescheiden? (alimentatie) 

 Overzicht eventuele kredieten / credit cards / roodstandfaciliteiten 

 Scan van alle UPO’s (Uniform Pensioen Overzicht) ook van vorige werkgevers 
(beide) eventueel arbeidscontract huidige werkgever. 

 Scan van laatste saldobiljet hypotheek + afsluitdatum + rente & rentevaste periode, 
liefst originele offerte erbij (ook historie hypotheken sinds 2001, dit in verband met 
duur aftrekbaarheid rente) 

 Scan van alle lopende levensverzekeringen, lijfrente, spaarverzekeringen, etc. 

 Scan of printscreen van spaargeld en/of beleggingen 

 Scan van alle schadeverzekeringen (b.v. opstal, inboedel, AVP, Auto, Reis, 
rechtsbijstand, etc.) en de premies die jullie hiervoor betalen. 

 Indien ondernemer (en van toepassing): scan arbeidsongeschiktheidsverzekering 

 Ja, dit is wat werk: overzicht van de vaste lasten en uitgaven (zie document op site) 
In plaats hiervan kan ik ook uitgaan van Nibud-berekeningen (in relatie tot inkomen) 
van lasten en levensonderhoud maar liever daadwerkelijke opgave van jullie.  

 Auto’s (privé en zakelijk) Indien zakelijk bijtelling opgeven. Bij privéauto huidige 
waarde aangeven. 

 Eventuele andere zaken die relevant kunnen zijn (bijvoorbeeld boot of vakantiehuis, 
beleggingspanden, etc. met inschatting huidige waarde) 

 

Deze stukken zullen vanzelfsprekend zeer vertrouwelijk worden behandeld en kunt u e-mailen naar 
rp@waardenwealth.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Remco-Peter van der Waarden 
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