
 
Toelichting verzoek betalingsregeling  
 
Voor wie? 
Soms moet u geld aan WIL terugbetalen. WIL heeft dan een vordering op u. Bijvoorbeeld als u teveel 
uitkering heeft ontvangen. Of als uw bijstandsuitkering is verstrekt in de vorm van een lening.   
 
Uw voorstel 
Op het formulier  vult u in hoe u uw vordering(en) wilt terugbetalen. WIL beoordeelt of uw voorstel mogelijk 
en reëel is. Dat hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie. Wij informeren u altijd per brief of we 
akkoord gaan met uw verzoek en welke betalingsregeling we hebben getroffen. Heeft u meerdere 
vorderingen? Dan geldt de betalingsregeling voor alle vorderingen samen.  
 
Dien uw verzoek op tijd in 
Dien uw verzoek in vóór de uiterste betaaldatum. Dat is zes weken na de datum van ons besluit dat u over 
de vordering heeft ontvangen. Zo zorgt u ervoor dat er geen betalingsachterstanden ontstaan en u hierdoor 
in de financiële problemen komt. 
 
Invullen, ondertekenen en terugsturen 
Vul alle gegevens in en onderteken het formulier. Heeft u een partner? Dan moeten ook zijn/haar gegevens 
ingevuld worden. Vergeet niet dat uw partner dan ook het formulier ondertekent. Stuur het formulier per post 
of per e-mail terug naar WIL t.a.v. het team Incasso. 
 
Het adres: 
WIL, team Incasso 
Postbus 2708 
3430 GC  Nieuwegein 
 
E-mail: info@wil-lekstroom.nl vermeld bij het onderwerp: team Incasso. 
 
Voeg bewijsstukken toe 
Om uw verzoek te kunnen beoordelen, hebben wij bewijsstukken nodig over uw financiële situatie. Zonder 
deze bewijsstukken kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. Lever daarom bij uw verzoek actuele 
bewijsstukken in van: 
- uw huurlast, hypotheeklast of woonlast. 
- de premie die u voor uw zorgverzekering betaalt. 
- uw netto inkomen (via uw loonstrook of loonstroken). 
- eventuele schulden en de hoogte van uw aflossingsverplichtingen. 
- bankafschriften. 
 
Heeft u vragen? 
Neem contact op met het team Incasso via onze klantenservice 030 – 7022 300. Het team Incasso is op 
werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur. Wij helpen u graag verder.  
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1. Persoonlijke gegevens Van mij Van mijn partner  
(indien van toepassing) 

1a Voorletters en achternaam   

1b Geboortedatum   

1c Burgerservicenummer   

1d Telefoonnummer   

1e Klantnummer WIL   

 

2a. Reden voor het treffen van een betalingsregeling (verplicht in te vullen) 

Ik heb op dit moment niet de financiële middelen om mijn vordering(en) in één keer te betalen. Maar ik wil 

mijn verplichtingen wel nakomen. Ik kan het bedrag nu niet betalen, omdat: 

……………...…………………………………………………………………………………………………………….. 

…….................................................................................................................................................................. 

Andere opmerkingen: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………......... 

2b.Mijn betalingsvoorstel (*als er sprake is van meerdere vorderingen geldt de regeling voor alle vorderingen) 

Ik stel voor dat ik de vordering(en)* van (in totaal) € ………..   aflos in maandelijkse termijnen van  

€ …………  Te beginnen op ………………….... (datum). 

 

3. Gegevens van mijn bankrekening(en) en spaargelden (en van mijn partner indien van toepassing) 

 Rekeningnummer Saldo 

Bankrekening ………………………………… €………………………………… 

Bankrekening ………………………………… €………………………………… 

Overige rekeningen ………………………………… €………………………………… 

Overige rekeningen ………………………………… €………………………………… 

 

4. Ik lever de volgende bewijsstukken in (kruis aan wat u inlevert) 

 Informatie over Wat lever ik in? 

4a Huur- of woonlasten 

 
 Huurovereenkomst of bericht laatste huurverhoging, inclusief de 

specificatie van de eventuele servicekosten. 

4b 

 

Zorgverzekering  Polis(sen) ziektekostenverzekering, waaruit blijkt hoe hoog mijn (onze) 

(maandelijkse) premie is. 

4c 

 

Netto inkomen  Loonstrook of loonstroken van mijn (ons) laatst verdiende netto 

inkomen. 

4d 

 

Schuld(en) en 

aflossingsverplichtingen 
 Brief of brieven van instanties waarin de verplichtingen staan en 

 Betalingsbewijzen van de aflossingen. 

4e Bankafschriften  Huidige saldo staat hierop 
4f 

 

Andere informatie  ………………………………………………………………………………. 

 

6. Mijn ondertekening (en van mijn partner indien van toepassing) 

Mijn handtekening:  Handtekening van mijn partner:  

 

………………………………………………………… …………………………………………………………….. 

Datum van ondertekening: ………………………………… 

 


