
 particulieren  ondernemers TP nummer

Naam:  m  v BSN-nummer:

Voorletters:
(eerste voornaam voluit) Geboortedatum:

Nationaliteit:  Beroep:  loondienst  zelfstandig

Bruto jaarinkomen: €  Datum in dienst:  bepaalde tijd  onbepaalde tijd

Adres: Tel:

Postcode/woonplaats Mobiel:

IBAN nummer: E-mail:

Burgerlijke staat:  gemeenschap van goederen  huwelijkse voorwaarden  gescheiden  alleenstaand

Naam partner:  m  v BSN-nummer:

Voorletters: Geboortedatum:

Nationaliteit:  Beroep:  loondienst  zelfstandig

Bruto jaarinkomen: €  Datum in dienst:  bepaalde tijd  onbepaalde tijd

 Eigendom  Nieuwbouw  Erfpacht E.W.R. € 

 Aankoop  Bestaand  1e koopwoning Bouwjaar

Adres:

Postcode/woonplaats

Koopsom: €  k.k. / v.o.n.

Marktwaarde € Waarde na verbouw € W.o.z.waarde €

Hypothecaire lening: Bedrag:  € Nummer:

Hypothecaire lening: Bedrag:  € Nummer:

Hypothecaire lening: Bedrag:  € Nummer:

Bedrag in box 1 in 2012 Bedrag:  €

Doorlopend krediet: Bedrag:  € Nummer:

Persoonlijke lening: Bedrag:  € Nummer:

Overig lening: Bedrag:  € Nummer:

Overig lening: Bedrag:  € Nummer:

Hypotheken

Maatschappij waarbij de aanvraag ingediend zal worden:

AANVRAGER

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN AFLOSSEN

GEGEVENS ONDERPAND

A A N V R A A G F O R M U L I E R

samenwonend



1. Hypotheekvorm:  Bedrag:  € R.V.  jaar % Duur Box 1 of 3

2. Hypotheekvorm:  Bedrag:  € R.V.  jaar % Duur Box 1 of 3

3. Hypotheekvorm  Bedrag:  € R.V.  jaar % Duur Box 1 of 3

 Totaal  Bedrag:  €

 Nationale hypotheekgarantie RV = rentevaste periode
Duur = looptijd leningdeel in maanden

 Overbruggingskrediet Bedrag:  €

 Bankgarantie Bedrag:  €

Verbouwingskosten Bedrag:  €

Gewenste hogere inschrijving akte Bedrag:  €

Polis bij: Doelkapitaal: bij %

Ingangsdatum Hoog/laag

Risicoverzekering bij: ORV.1 ORV.2

Verzekerde 1 verklaart: Verzekerde 2 / partner verklaart:

 Nimmer gerookt te hebben  Nimmer gerookt te hebben

 Sedert tenminste 2 jaar niet meer te roken  Sedert tenminste 2 jaar niet meer te roken

 Te roken  Te roken

naam notariskantoor

adres telefoon

postcode/woonplaats email

Datum ontbindende voorwaarden Beoogde passeerdatum

Datum bankgarantie

Bij Bureau Krediet Registratie in Tiel vindt toetsing plaats inzake financiële verplichtingen.

Ondergetekende is zich ervan bewust dat onjuist, onvolledig en verzwegen gegevens benodigd voor de totstandkoming van de

hypotheek tot gevolg kan hebben dat deze aanvraag vernietigbaar is.

Te d.d.

 

Bemiddelaar:

Handtekening bemiddelaar:

GEWENSTE HYPOTHEEK

GEGEVENS SEW/BEW/KEW   )

VERKLARING NIET-ROKEN

DATA vlgns KOOPOVEREENKOMST

(altijd invullen)

NOTARIS GEGEVENS

  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(fiscale voortzetting)

Hierbij verklaar ik de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en wil hiermee graag de offerte aanvragen.
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