
KVMB 

Algemeen: 

Naam   …………………………………………………………………………………………………… 

Naam echtgeno(o)t(e) …………………………………………………………………………………………………… 

Voornamen (voluit) ……………………………………………………………… Initialen…………………… 

Roepnaam  ……………………………………………………  Geslacht  M/V 

Geboortedatum  ………………………………………………       Gemeente   ………………… 

Woonadres  ……………………………………………………………………………………………………… 

Postcode / Woongemeente ………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon   ………………………………………………………………………………………………………… 

Nationaliteit  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Burgerlijke staat    ……………………………………………………………………………………………………….. 

BSN-/SoFi-nummer ………………………………………………………………………………………………………… 

Huisarts   ……………………………………………………………………………………………………….. 

(naam, adres, telefoon) ……………………………………………………………………………………………………… 

Naam ziektekostenverzekeraar  ………………………………………………nr:……………………………………… 

Contactpersoon  ………………………………………………………………………………………………………. 

Inkomen     …………………………………………………………………………………………………………………… 

Bank gegevens ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Schulden ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

Om welke dienst gaat het: 

0 Mentorschap 

0 Bewindvoering 

0 Curatele 

0 Mentorschap & bewindvoering 

Reden voor de maatregel: 

............................................................................................................................ 



KVMB 

Aanmelder: 

Naam aanvrager  ………………………………………………   Functie ………………………………. 

Naam instantie ………………………………………………   Telefoon ………………………………. 

Uw relatie als aanmelder met  betrokkene      ………………………………………………………………… 

Woonsituatie : 

O  Zelfstandig     O  Verzorgingshuis / Verpleeghuis / begeleid wonen 

Gezondheid: 

 Geestelijke gezondheid,  Is er sprake van       

* psychiatrische - en/of  verslavings problematiek   ja / nee 

* geheugenproblemen / dementieel beeld              ja / nee 

* verstandelijke handicap       ja / nee 

 Somatische gezondheid, is er sprake van somatische problematiek?  

Zo ja, welke: ……..………………………………………………………………………………………………… 

*Hoe is de A.D.L.? (zelfstandig, aansturing, hulp nodig) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Hoe is de mobiliteit? (zelfstandig, met hulpmiddel, in rolstoel) 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medicatie gebruik   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Psycho-sociale informatie 

Leefsituatie:  ………………………………………………………………………………………………........ 

Beroep cliënt  ………………………………………………………………………………………………………… 

Sociaal netwerk, Familie, Mantelzorg…………………………………………………………………………. 

Contactafspraken :   

Wensen beftreffende contact met KVMB…………………………………………………………………………………………. 



KVMB 

U kan dit aanmeldformulier ingevuld opsturen naar: 

KVMB 

Postbus 184 

1250 AD Laren nh   

Telefoon (035) 5315143 / 06-45450277 

E-mail: info@kvmb.nl 

 

 

 

 

Benodige documenten ( indien mogelijk) bij het huisbezoek te overleggen. 

 

Voor mentorschap   :  punt  1 t/m  4 

Voor bewindvoering:  punt  1 t/m 11  

 

1. Een kopie van het geldig legitimatiebewijs 

2. Een recent uittreksel van het bevolkingsregister (te halen op het gemeentehuis) 

3. Een kopie van polis ziektekosten verzekering 

4. Zorg en leefplan, medische verklaring, indicatie. 

5. Bankafschriften van de laatste 3 maanden 

6. Inkomen specificities (3 maanden) 

7. Openstaande rekeningen en/of vorderingen van schuldeisers 

8. Een kopie van huurovereenkomst of koopovereenkomst 

9. Alle belastingpapieren inclusief de zorg en huurtoeslag 

10. Eventueel andere papieren die van invloed zijn op de financiële situatie. 

11. Medische verklaring of sociaal verslag (voor aanvraag rechtbank) 

 

 

 

 


