blad 1

PERSONALIA HYPOTHEEK
Dossiernummer:
Naam
Voornamen
(voluit)
Adres

:

Postcode + plaats

:

Telefoon

: Privé:

E-mail

:

Beroep

:

Geboorteplaats

:

Geboortedatum

:

:
:

Werk:

Mobiel:

Identiteitsbewijs
Nationaliteit

:


Huidige
burgerlijke
staat ♦




:






Ongehuwd
Samenwonend (al dan niet met samenlevingscontract)
Gehuwd in algehele gemeenschap van goederen
Gehuwd op huwelijksvoorwaarden
Geregistreerd partner
Voorgenomen huwelijk – datum:
___________________________________
In echtscheiding verwikkeld

Gegevens echtgeno(o)t(e) / partner:
Naam
Voornamen
(voluit)
Adres

:

Postcode + plaats

:

Telefoon

: Privé:

E-mail

:

Beroep

:

Geboorteplaats

:

Geboortedatum

:

:
:

Identiteitsbewijs
Nationaliteit
:

♦

Aankruisen wat van toepassing is.

Werk:

Mobiel:

blad 2

Graag een fotokopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van u
(beiden) bijvoegen. Indien u niet in bezit bent van een Nederlands
legitimatiebewijs, tevens een kopie van uw verblijfsvergunning meesturen

Bij welke hypotheekverstrekker heeft u de hypotheek aangevraagd?
Bij
______________________________________________________________________________________
_____________
Naam en telefoonnummer adviseur: AdviesNet Noord Nederland, dhr/mevr
___________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________
Stelt de hypotheekverstrekker nog de voorwaarde dat er nog (eventuele) doorlopende
kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost?

Nee

Ja, bij
________________________________________________________________________________
contractnummer
___________________________________________________________________________
(Het contractnummer staat vermeld op de correspondentie en betalingsoverzichten die u
van de bank ontvangt. Door het contractnummer in onze aanvraag te vermelden, krijgen
we sneller de opgave van de (restant)schuld van de bank.)
Moet er een hypotheek op uw woning worden afgelost?

Nee

Ja, bij
__________________________________________________________________________________
_______
Hypotheeknummer(s):
_______________________________________________________________________________
(Het hypotheeknummer staat vermeld op de correspondentie en betalingsoverzichten die u
van de bank hebt ontvangen. Door het hypotheeknummer in onze aanvraag te vermelden,
krijgen we sneller de opgave van de (restant)schuld van de bank.)
Opmerking: wanneer aan de af te lossen hypotheek een levensverzekering verbonden is,
en u deze verzekering wilt afkopen, dient u hierover zelf contact op te nemen met uw
hypotheekbank of verzekeringsmaatschappij.
Op welke bankrekening wilt u een eventueel resterend bedrag van de afrekening
ontvangen?
Bankrelatie + adres:
_______________________________________________________________________
bank- of gironummer:
_____________________________________________________________________
ten name van:
___________________________________________________________________________

Telefonische overboeking (de kosten bedragen € 12,--; deze brengen wij u in
rekening)

Normale overboeking
(NB: bedragen ter aflossing van hypothecaire geldleningen of overbruggingsleningen
worden altijd telefonisch naar de bank overgemaakt. De kosten hiervan komen voor uw
rekening.)

blad 3

Mogen wij u eventueel ook via E-mail berichten over de voortgang van uw dossier?

Ja
__________________________________@_______________________________________________

Nee
Wilt u een vrijblijvende bespreking over:

een samenlevingscontract

een testament

huwelijksvoorwaarden
(Eén van onze medewerkers neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.)

Getekend te _____________________________________op
______________________________________

!! Handtekening:

