Toestemmingsformulier
Met dit formulier geef ik de WSNP bewindvoerder: Mw. R. Springer van ERES
Bewindvoering, toestemming om gegevens over mij te verwerken die van mij worden
verlangd in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, hierna WSNP. Ik
zal zelf de informatie aanleveren bij de bewindvoerder aangezien dit één van de
verplichtingen is die genoemd staat in art 327 juncto 99 en 102 tot en met 105 en 107 Fw.
Tevens verleen ik toestemming om, indien van belang voor mijn schuldsanering, te
overleggen met derden zoals hulpverleners, of beschermingsbewindvoerder.
Mijn toestemming geldt voor:
•
•

Het verwerken van gegevens die in het kader van de WSNP noodzakelijk zijn.
Het verwerken van gegevens inzake mijn arbeidsgeschiktheid, op grond van
medische klachten dan wel sociaal- emotionele omstandigheden. ( indien van
toepassing)

•

Tijdens het huisbezoek heeft de bewindvoerder mij geïnformeerd over de
noodzaak en de wettelijke verplichting op het inzamelen van de gegevens.

•

Ik heb een privacyverklaring ontvangen.
Ik ben mij ervan bewust dat ik in het kader van de WSNP zelf verantwoordelijk ben
voor het aanleveren van gegevens.
Ik ben mij ervan bewust dat de bewindvoerder deze gegevens ieder half jaar nodig
heeft om mijn inspanningen in de WSNP te kunnen beoordelen. Ik zal deze dan
ook ieder half jaar ter beschikking stellen.

•
•

•

Ik ben mij ervan bewust dat het niet delen van informatie gevolgen zal hebben
voor het verlenen van een schone lei. Ik ben mij ervan bewust dat indien de
schuldsanering om deze reden beëindigd wordt, ik 10 jaar geen beroep meer kan
doen op de wettelijke schuldsanering.

•

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In dat geval zal het intrekken
van toestemming gevolgen hebben voor mijn WSNP traject. ( zie vorige) Deze
toestemming is geldig zolang het WSNP traject van toepassing is.

Naam:

Handtekening wettelijk
vertegenwoordiger ( indien van
toepassing)

Plaats:
Datum:
Handtekening:
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