Aanvraagformulier persoonlijke lening

Registratienummer Kredietbank

Partner (man/vrouw)

Aanvrager (man/vrouw)

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN (sofinummer)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Nationaliteit

Burgerlijke staat

Gehuwd
sinds

Samenwoned
sinds

Ongehuwd

Gescheiden
sinds

Weduwnaar/
Weduwe
sinds
Geregistreerd
partnerschap
sinds

Inwonende kinderen? Ja/nee
Indien ja: Voorna(a)men
Indien ja: Geboortedatum(s)
Bankrekeningnummer(s)
Beroep
Naam werkgever
Adres werkgever
Soort uitkering
Naam uitkeringsinstantie
Adres uitkeringsinstantie
In dienst / werkzaam sinds
Vast / tijdelijk tot

Netto inkomsten per maand

Uitgaven per maand

Salaris/uitkering aanvrager

€

Huur

€

Salaris/uitkering partner

€

Hypotheek

€

Kostgeld

€

Kostgeld/pensiongeld

€

Huurtoeslag

€

Gas/elektra/water

€

Zorgtoeslag

€

Auto- of vervoerskosten

€

Kinderbijslag (per maand)

€

Verzekeringen

€

Heffingskorting belastingdienst

€

Ziektekosten

€

Belastingteruggaaf hypotheek

€

Alimentatie

€

Alimentatie

€

Overig

€

Totaal inkomsten

€

Totaal uitgaven

€

Elders lopende financiële verplichtingen en/of betalingsachterstanden
a.

nog te betalen €

met

€

b.

nog te betalen €

met

€

c.

nog te betalen €

met

€

d.

nog te betalen €

met

€

e.

nog te betalen €

met

€

f.

nog te betalen €

met

€

Totaal elders lopende financiële verplichtingen

€

€

Heeft u of uw partner eens eerder een krediet aangevraagd bij Kredietbank Limburg
Gewenst leningbedrag (netto):

€

Gewenste looptijd

Ja

Nee

maanden

Het restant van een eventueel lopende lening bij Kredietbank Limburg of elders wordt,
naast de roodstand, bij uw bank (op basis van individuele beoordeling) op het uit te betalen bedrag in
mindering gebracht.

Toelichting / doel van het gevraagde krediet:

Ondergetekende(n) verklaart(-aren) kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden
kredietaanvragen en kredietverlening en deze in goede orde te hebben ontvangen.
Daarnaast verklaart(-aren) ondergetekende(n) alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Aanvrager (en partner) machtigt(-en) Kredietbank Limburg uitdrukkelijk om alle informatie in te
winnen die de bank van belang acht voor de verstrekking c.q. beheer van het gevraagde
respectievelijk verstrekt krediet. Tevens is/zijn ondergetekende(n) akkoord
met opname van de persoonsgegevens in de persoonsdatabank van Kredietbank Limburg.
Door middel van ondertekening van dit formulier verklaart zowel aanvrager als partner niet aan
een levensbedreigende ziekte te lijden of geleden te hebben. Indien dit wel van toepassing is,
hieronder toelichten.

Toelichting:

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Geachte cliënt,
Onderstaande zaken dient u te overleggen bij uw krediet aanvraag:




Volledig ingevuld aanvraagformulier



Kopie van vóór en achterkant van een geldig legitimatie.
Ook voor uw partner indien van toepassing (geen rijbewijs);



Kopieën van de laatste 3 complete volgnummers van de afschriften van
uw bankrekening (3 laatste maanden);



Arbeidscontract of een bewijs waarop staat hoelang u het inkomen nog zult
ontvangen (indien van toepassing);



Gewenste lening bedrag;



Alle bewijzen van elders lopende schulden en/of achterstallige
rekeningen;



Burgerservicenummer.

Kopie laatste inkomstenbewijs van uw salaris of uitkering;

Belangrijk:
Indien u originele gegevens meestuurt wordt uw aanvraag
teruggestuurd.

