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Machtigingsformulier
Eenmalige afschrijving voor een extra terugbetaling voor je lening

Hoe gebruik je dit formulier?
1. Vul het formulier in op je computer of tablet.
2. Print het formulier.
3. Zet je handtekening met pen op het geprinte formulier.
4. Vraag een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de gemachtigde.
5.  Scan het formulier én de kopie van paspoort of de identiteitskaart.  

Een duidelijke foto mag ook.
6.  Mail beide documenten naar hypotheken@moneyou.nl. Of stuur ze naar Moneyou, 

Afdeling Advies & Service, Antwoordnummer 5000, 3800 WB AMERSFOORT.

Je gegevens 

Leningnummer 
Leningdeelnummer 
IBAN* 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 

*  Het IBAN waarvan je het extra bedrag terugbetaalt, moet hetzelfde zijn als het IBAN waar van 
wij het maandbedrag van je lening afschrijven.

Machtiging

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Moneyou B.V. om eenmalig 
EUR  van je bankrekening af te schrijven en te verwerken als extra 
terugbetaling voor je lening.

Je betaalt meer terug dan het bedrag binnen de vrijstelling
Als het bedrag dat je wilt terugbetalen groter is dan het bedrag dat je binnen de vrijstelling 
zonder vergoeding mag terugbetalen, betaal je een vergoeding over het deel dat je meer 
terugbetaalt. Het maximale bedrag dat vrijgesteld is, is het verschil tussen de hoogte van je lening 
en de actuele WOZ waarde.

Let op
Alleen wanneer je met dit ondertekende formulier de meest recente WOZ verklaring meestuurt, 
kunnen wij je verzoek in behandeling nemen.
-  De extra terugbetaling vindt tegelijk plaats met de afschrijving op je bankrekening van het 

eerstvolgende maandbedrag. Je ontvangt hiervoor een bevestigingsbrief.
-  Als je iets aan je hypotheek verandert, zoals bijvoorbeeld een extra terugbetaling, dan kan 

dat gevolgen hebben voor de belasting die je betaalt. Als je daar vragen over hebt, neem dan 
contact op met je adviseur of de Belastingdienst.
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Ondertekening

Plaats  Datum 

Naam  Naam 

Handtekening rekeninghouder 1 Handtekening rekeninghouder 2
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