Formulier uitzonderingsverzoek beheersituaties
Stuur met dit formulier s.v.p. de volgende documenten toe:
 Beheertoets voor beide geldnemers
 Onderliggende (bewijs)stukken, zie bijlage 1
 Motivatie/onderbouwing van zowel geldnemer(s)/intermediair als geldverstrekker, zie bijlage 2
Algemeen

NAW-gegevens geldnemer*

Datum

Naam geldnemer

Geldverstrekker

Geboortedatum

Garantienummer

Straat + huisnr.
Postcode
Plaats

Gegevens werkgever
Naam werkgever
Straat + huisnr.
Postcode

Gegevens kinderen geldnemer
Geboortedatum
Kind 1

(Stand)plaats

Hoe reist de
geldnemer naar
zijn of haar werk?
Aantal km woonwerk enkele reis
Inwonend, woont bij ex
partner, co-ouderschap
of uitwonend

Te betalen
kinderalimentatie

Te ontvangen
kinderalimentatie

Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5

Totaal:
* Gebruik dit formulier uitsluitend voor één geldnemer.
Het ingevulde formulier kun je sturen naar operations@nhg.nl.
Let op: Uitsluitend compleet ingevulde formulieren met alle onderliggende (bewijs)stukken en
motivatie/onderbouwing worden in behandeling genomen.
Mochten voor een bepaalde kostenpost geen onderliggende stukken (zoals in bijlage 1 genoemd) worden
mee gestuurd, dan worden deze kosten voor de beoordeling buiten beschouwing gelaten.

Bijlage 1
Aan te leveren (bewijs)stukken:
Indien kinderen aanwezig zijn:
 (Concept) Echtscheidingsconvenant
 Ouderschapsplan
 Echtscheidingsvonnis (indien reeds aanwezig)
Indien vervoerskosten worden gemaakt voor woon-werkverkeer:
 Arbeidscontract
 Drie recente salarisstroken
Indien sprake van VVE:
 Factuur
 Overzicht waaruit blijkt waar welk deel van de bijdrage VVE voor is*
 Afschriftbankrekening waar op de betaling voor de VVE staat
* Overzicht waaruit blijkt waar welk deel van de bijdrage VVE voor is.
Voor een juiste beoordeling door NHG is het noodzakelijk dat er een uitsplitsing is van kosten die door de VVE
aan haar deelnemers worden doorberekend. Waarbij bijvoorbeeld onder andere moet worden gedacht aan:
reserveringen onderhoud gebouwen, energie gezamenlijke ruimtes, energie appartement bewoner(s) of
kosten gezamenlijke faciliteiten.
Indien sprake is van niet-vergoede medische kosten hoger dan het eigen risico:
 Medische informatie van een BIG geregistreerd medisch deskundige waaruit kan worden afgeleid dat
het vanwege de medische situatie niet vergoede medische kosten moeten worden gemaakt met een
inschatting van de minimale kosten per maand/jaar (buiten het eigenrisico).
Overig:
 Bewijsstukken voor andere (bijzondere) onvermijdbare kosten die geldnemer maakt ter
onderbouwing/bewijs van de motivatie.

Bijlage 2
Motivatie geldnemer/intermediair:

Motivatie geldverstrekker:

Neem bij vragen contact op met NHG via telefoonnummer 030 55 00 500.

