Aanvraagformulier financieringsregeling
Naam aanvrager:
Soort aanvraag:
q

Aankoop van een bestaande woning

q

Bouw van een nieuwe eigen woning

q

Verbouwing van eigen bestaande woning

q

Aflossing hypothecaire geldlening elders

q

Wijziging van rentepercentage (conversie)

Aankoop bestaande woning
Adres woning:
Postcode / woonplaats:
Kadastrale gegevens:

Bedrag van aankoop:
Kosten verwerving:
Kosten verwerving mee financieren:

ja / nee *

Gewenste leningbedrag:

Taxatie uitgevoerd door:
Waarde:
NB: taxatierapport bijvoegen !
Datum waarop de akte passeert:
Notariskantoor:
Te:

Bouw van een nieuwe eigen woning
Adres nieuwe woning:

Postcode / woonplaats:
Kadastrale gegevens:

Bedrag aankoop grond:
Bouwkosten:
Verwervingskosten:
Gewenste leningbedrag:

Datum aanvang bouw:
Datum opleveren woning:
Notariskantoor:
Te:

Verbouwing eigen bestaande woning
Adres woning:
Postcode / woonplaats:
Kadastrale gegevens:

Verbouwingskosten:
Gewenste leningbedrag:
Taxatie waardevermeerdering:

Taxatie uitgevoerd door:
NB: taxatierapport bijvoegen !
Notariskantoor:
Te:

Aflossing bestaande geldlening elders
Adres woning:
Postcode / woonplaats:

Kadastrale gegevens:

Restantlening:
Boetes:
Gewenst leningbedrag:

Taxatie uitgevoerd door:
Waarde:
NB: taxatierapport bijvoegen !
Datum waarop de akte passeert:
Notariskantoor:
Te:

Gewenste hypotheekvorm
q

Annuïteit voor de periode van ……… jaar (max. 30 jaar)

q

Lineair voor de periode van ……… jaar (max. 30 jaar)

q

Aflossingsvrij met cederen van spaarovereenkomst voor de periode van ……… jaar
(max. 30 jaar)
Naam spaarinstelling:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Indien bekend:

Polisnummer:
Prognose opbrengst:

q

Aflossingsvrij voor maximaal 60 % van de taxatiewaarde

Inkomensgegevens
Geldlening alleen op het inkomen van de medewerker: ja / nee *

Indien nee:
werkgeversverklaring echtgenote of partner overleggen, model Nationale
Hypotheekgarantie
Inkomen partner meetellen voor ……% (maximaal 100) gedurende een periode van ……
jaar (maximum is gelijk aan de totale geldleningsperiode).
Opgave overige verplichtingen / eigen verklaring
Heeft u naast deze geldlening andere leningen, kredieten e.d. waaruit verplichtingen tot
rente en / of aflossing bestaan?
Ja / nee *
Indien ja:
Naam instelling:
Soort lening / krediet:
Restant hoofdsom op datum aanvraag:
Restant looptijd op datum aanvraag:
Maandelijkse bruto verplichting:
Eventuele overige instellingen hierna vermelden:

Aldus naar waarheid ingevuld d.d.:
Te:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:
(alleen bij aanvraag op twee inkomens)

