
INKOMSTEN PER MAAND
Netto inkomen incl emolumenten en fisc. kortingen(uit berekening door Ton) -€                  
OF inkomen uit de volgende vier rijen:
(Netto salaris per maand
vakantiegeld per jaar gedeeld door 12
eindejaarsuitkering gedeeld door 12
evt inkomen uit andere bron(nen)
Voorlopige teruggaaf fiscus i.v.m. eigen woning & evt inkomensafh. comb.korting
Kinderopvangtoeslag (zie toeslagen.nl)
Kinderbijslag (Sociale verzekeringsbank)
zorgtoeslag (zie toeslagen.nl)
kindgebonden budget (zie toeslagen.nl)
….
….
Gemiddelde inkomsten per maand -€                  

UITGAVEN PER MAAND
Huis en vaste lasten
Rente hypotheek
Aflossing hypotheek
Premie spaarhypotheek/belegging/Overlijdensrisicoverzekering/banksparen
Aanslag BSGW (gemeentelijke belastingen, waterschap, afvalst.) (let op: jaarbedrag : 12)
OF de volgende 4 rijen:
Afvalstoffenheffing
Onroerend goed eigenaar
Rioolheffing egenaar
Waterschap (watersysteem-eigenaar en -ingezeten en zuiveringsheffing woning
Water (zonodig omrekenen naar maandbedrag)
Gas en electra (indien niet samen: uitgesplitst)
Onderhoud cv (jaarbedrag : 12)
Huur cv
Kabel internet en tv (indien niet samen: uitgesplitst)
Mobiele telefoon (aanschaf: nieuwprijs: aantal maanden) + gebruik
Huishoudelijke hulp
…
Verzekeringen
WA-verzekering
Inboedelverzekering
Opstalverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Reisverzekering 
Uitvaartverzekering (evt omrekenen naar maandbedrag)
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (bij zelfstandige)
Ziektekostenverzekering 
Eigen risico ziektekostenverzekering (delen door 12)
Niet vergoede ziektekosten 
…
Kosten kinderen
Eten en drinken kinderen (kan evt ook bij andere post eten en drinken ingevuld)
Sporten kinderen
Cadeaus (verjaardagsfeestjes, bijzondere dagen etc.) kinderen
Schoolfonds plus ouderbijdrage
Schoolspullen
Kosten overblijven op school
Sparen voor kinderen
Kapper kinderen
Kleding en schoenen
Kosten kinderopvang, BSO en gastouderopvang
Computer/laptop/tablet (omrekenen naar maandbedrag)
Fiets aanschaf, evt. verzekering, onderhoud (omrekenen naar maandbedrag)



Zakgeld kinderen
Niet vergoede ziektekosten kinderen
Hobby's kinderen
…
Vervoerskosten (auto, fiets, openbaar vervoer)
Afschrijving auto (nieuwwaarde - inruilwaarde : aantal maanden)
Motorrijtuigenbelasting (belastingdienst) auto 
Benzine auto
Onderhoud auto
verzekering auto
Pechhulp
afschrijving fiets (nieuwwaarde : aantal maanden)
verzekering fiets (omrekenen naar maandbedrag)
onderhoud fiets
…
Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen
inventaris (aanschaf en onderhoud meubels, apparatuur, stoffering)
onderhoud van huis en tuin
Vrijetijdsuitgaven (hobby, cultuur, recreatie, vakantie, weekendje(s) weg
…
Diverse andere lasten
Huisdieren (belasting, eten, inentingen)
Eten en drinken (huishoudgeld, poetsmiddelen, eten en drinken, genotsmiddelen)
Persoonlijke verzorging/kapper
Mobiele telefoon
Vereniging eigen huis
Kranten/Tijdschriften/Televisiegids 
Sport 
Aflossing en rente aan creditcard rekening ..
Rente en aflossing op krediet bij ..
Lijfrente 
Persoonlijke verzorging/kapper
Staats- en/of postcodeloterij
Bankkosten
Goede doelen
…
Totaal uitgaven -€                  

Saldo inkomsten minus uitgaven -€                  


