P-formulier Resultaatbeoordeling

Boedelscheiding Personen- en familierecht (bijv. zaakcode P015, P010, P020, etc.,
of bijv. affiniteitscode M610)
Op dit formulier vult u in welke (aanspraken op) financiële componenten aan rechtzoekende
zijn toebedeeld als gevolg van de verleende rechtsbijstand.
U wordt verzocht het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en bewijsstukken
mee te zenden.
KENMERK RvR: Naam
BSN-nummer:

rechtzoekende :
Huidige leefsituatie:

Alleenstaand

Gezamenlijke huishouding met partner
of

Telefoonnummer:
Adres / Woonplaats:

GEGEVENS RESULTAAT / VERDELING
Is er een convenant ondertekend?
Ja, stuur een kopie van het convenant mee

Nee
Woning

Woning is huurwoning
Woning in eigendom
Woning is overgenomen door cliënt:
Vanwege onderwaarde van ex-partner ontvangen

€
-€

Vanwege overwaarde aan ex-partner betaald

Woning is overgenomen door ex-partner:
Vanwege onderwaarde aan ex-partner betaald

€
-€

Vanwege overwaarde van ex-partner ontvangen

Woning is verkocht aan derde(n): Stuur notariële afrekening mee.
Door cliënt ontvangen bedrag uit verkoop woning
Bedrag restschuld

€
-€

Woning is/wordt te koop aangeboden: Stuur meest recente overzichten mee.
Vraagprijs
€
Totaal hypotheekbedrag

Waarde van de aan de hypotheek gekoppelde polis
overwaarde woning
onderwaarde woning

-€
+€
-----------------------€
-€

Bedrag wat aan cliënt toekomt na verkoop woning /aanspraak op

€
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Onder-/overbedeling roerende goederen
€

Bedrag ontvangen van ex-partner:

-€

Bedrag betaald aan ex-partner:
Bank- en spaarrekeningen

€

Door cliënt ontvangen totaalbedrag na opheffing rekeningen:
Aan cliënt toegedeelde bank- en spaarrekeningen per peildatum:
rekeningnr.:

rekeningnr.:

rekeningnr.:

rekeningnr.:

rekeningnr.:

Totale waarde :

Totale waarde spaarrekeningen minderjarige kinderen: (Ook als

€
€

wordt besloten om die niet te verdelen)

in beheer bij ex-partner
In beheer bij cliënt
Rekening(en) opgeheven en verdeeld, bedrag aan cliënt:
anders, nl:

€

(spaar-, koopsom-, beleggings)Polissen
Door cliënt ontvangen totaalbedrag na afkoop polissen:

€

Aan cliënt toegedeelde polissen met huidige opgebouwde waarde:
Expiratiedatum:
Expiratiedatum:
Expiratiedatum:
Expiratiedatum:
Expiratiedatum:

Waarde
Waarde
Waarde
Waarde
Waarde

€
€
€
€
€

Omschrijving:

Waarde

€

Omschrijving:

Waarde

€

Omschrijving:

Waarde

€

Polisnr.:
Polisnr.:
Polisnr.:
Polisnr.:
Polisnr.:
Aandelen (met actuele waarde)

Overige Zaken

Opmerkingen/extra toelichting

Naar waarheid ingevuld en ondertekend:

datum:

Handtekening
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