Aanvraagformulier Voor Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid
(Het formulier moet volledig ingevuld zijn om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen

Naam tussenpersoon
Tussenpersoonnummer

Leningnummer(s)

Gegevens aanvrager(s)
Aanvrager 2 (nieuwe partner)

Aanvrager 1
Achternaam
Voorletters
Geslacht
Geboortedatum

/

/

/

/

Nationaliteit
Burgerlijke staat
Burger Service Nummer (BSN)
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Aantal thuiswonende
kinderen tot 18 jaar

Inkomensgegevens
Belastingplichtig buitenland

ja

nee

ja

nee

Soort inkomen

sociale uitkering

loondienst

sociale uitkering

loondienst

zelfstandig
Soort dienstverband

vast

zelfstandig

tijdelijk

flexwerker

tijdelijk + intentie
Datum in dienst

/

vast

/

€

€

Koopsubsidie

€

€

Partneralimentatie bedrag

€

€
/

flexwerker

tijdelijk + intentie

Bruto jaarinkomen

einddatum

tijdelijk

/

/

/

/

/

Vermogen
1. Geld op spaarrekening (m.u.v. Spaarrekening Eigen Woning)

€

2. Beleggingen (m.u.v. de beleggingsrekening die verbonden is aan de hypotheek)

€

3. Onroerende goederen

€

Financiële verplichtingen
Kredietsoort

Bedrag/Limiet

Partneralimentatie

Maandbedrag		

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Bedrag		Einddatum
€

Opmerking

/

Onderpandgegevens
Marktwaarde

€

Gehanteerde waarde ivm verdeling

€

Bedrag overbedeling

€
%

% eigendom nieuwe partner

Lening (nieuwe samenstelling; houd hierbij rekening met de fiscale regels die gelden vanaf 1-1-2013) Deel
Hoofdsom

Aflosvorm

€
€
€
€
€
€
Box 3 deel

Bedrag

€

Rentevast

Rente%

Opmerking

/

Polissen/Rekeningen
Nummer

Door te voeren wijzigingen

Bijzonderheden

Ondertekening
Ik verklaar dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld
Plaats
Datum

Handtekening

Aan te leveren documenten
Lever volgende documenten aan met de aanvraag:
– Recente werkgeversverklaring/jaarstukken afgelopen 3 kalenderjaren
– Recente loonstrook
– Kopie laatste aangifte IB
– Echtscheidingsstukken (indien aanwezig)

Belangrijk
Voor NHG geldt het volgende:
Is het niet mogelijk om de lening alleen op naam van de aanvrager (en een eventueel nieuwe partner)
te stellen, dan toetsen wij of de lening kan worden voortgezet door de ex partner. Wij vragen dan de
inkomensgegevens van de ex partner op.

