Aanvraagformulier Persoonlijke lening

U wilt geld lenen?
De kredietbank kan eventueel een lening verstrekken aan personen die een inkomen hebben van maximaal 130% van het bruto minimumloon
of aan personen die een achterstandsmelding bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel hebben en die niet bij commerciële banken terecht kunnen.
Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een lening zijn er verschillende gegevens nodig.

Wat moet u doen?

0038_21 Aanvraagformulier CK 2A4

•
•
•

Dit formulier volledig en duidelijk invullen en ondertekenen.
Het ingevulde formulier opsturen naar de kredietbank.
Hiervoor kunt u de antwoordenvelop gebruiken. U hoeft geen postzegel te plakken.

Ook onderstaande gegevens bijvoegen:
•
een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en eventueel uw partner
•
uw laatst ontvangen originele salarisstrook en/of uitkeringsoverzicht
•
uw afschriften bankrekening over de afgelopen 3 maanden
•
uw laatste ontvangen saldo-overzichten van eventuele openstaande schulden
De kredietadviseurs handelen uw verzoek om een lening schriftelijk af.
Soms is een telefonisch gesprek nodig.
Voor meer informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 076.
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Persoonlijke gegevens
Achternaam aanvrager:
Voornamen (voluit):
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode:

Nummer:
Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Burgerservicenummer (BSN):
Burgerlijke staat:
Aantal inwonende kinderen:

ongehuwd

gehuwd

samenwonend

gescheiden

weduw(e)naar

Leeftijden:

IBAN 1:
IBAN 2:
Werkgever/Uitkering van:

Registratienummer:

Adres:
Werkzaam sinds:

Achternaam partner:
Voornamen (voluit):
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Burgerservicenummer (BSN):
IBAN 1:
IBAN 2:
Werkgever/Uitkering van:

Registratienummer:

Adres:
Werkzaam sinds:

Aflossingsverplichtingen
Hier dient u alle schulden en aflossingsverplichtingen van u en uw partner te vermelden
Naam instelling

Nog te betalen

Aflossing per maand

€

€

€

€

€

€

€

€

Ook eventuele roodstanden op de bankrekening(en) en schulden bij online warenhuizen vermelden.
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Financiële gegevens
Netto inkomsten per maand

Uitgaven per maand

Netto salaris/uitkering

€

Huishuur (excl. huurtoeslag)

€

Netto salaris/uitkering partner

€

Bruto aflossing hypotheek

€

Huurtoeslag

€

Kostgeld / pensiongeld

€

Zorgtoeslag

€

Voorschot gas / elektra

€

Andere inkomsten

€

Premie ziektekosten

€

Persoonlijke lening
Aangevraagde netto lening

€

Gewenst aflossingsbedrag per maand

€

Doel van het krediet:
Als u al een lening heeft, zal de kredietbank het restant van die lening in mindering brengen op het toegekende krediet.

Afhandeling en uitbetaling
De Kredietbank West-Brabant betaalt het bedrag pas uit nadat u de kredietovereenkomst en machtigingen ondertekend heeft.
Het netto leningbedrag zal, eventueel na aftrek van doorbetaling aan derden en/of oversluiting van een lopende lening, op uw bankrekening worden
overgemaakt.

Terugbetaling aankruisen wat van toepassing is
S torting of periodieke overschrijving op IBAN NL12 BNGH 0285 0247 44 ten name van de Kredietbank West-Brabant.
Bij overmaking per bank altijd uw klantnummer vermelden.
Inhouding op salaris of uitkering (automatisch via machtiging)

Ondergetekende(n) gaa(n) (t) ermee akkoord dat de Kredietbank West-Brabant informatie vraagt bij Bureau Krediet Registratie in Tiel en eventueel
bij andere derden.

Naar waarheid ingevuld en getekend te:

Datum:

Handtekening:

Handtekening partner:
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Correspondentieadres
Postbus 1149
4801 BC Breda
Stadskantoor Breda
Claudius Prinsenlaan 10
Balie 15-16
Telefoon 14 076
E-mail kredietbank@breda.nl
Website www.kredietbankwestbrabant.nl
Bankrelatie
IBAN NL12 BNGH 0285 0247 44
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