Aanvraagformulier
voor een lening bij de Gemeentelijke Kredietbank
Op basis van de door u verstrekte gegevens krijgt u van ons een advies voor een passende leningsvorm (doorlopend
krediet, persoonlijke lening of een saneringskrediet).

In te vullen door de
medewerker GKB.

1

Relatienummer
Cliënt		

2

Partner		

Persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer			
Achternaam				
Voornaam/voornamen		
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)		
Nationaliteit		

		

Straat		
Postcode

M

V

Huisnummer		
		

Plaats		

Telefoonnummer 1		
Telefoonnummer 2		
E-mailadres		
IBAN-Nummer		

3

Gegevens van uw partner
Burgerservicenummer			
Achternaam				
Voornaam/voornamen		
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)		
Nationaliteit		

		

Straat		
Postcode

M

V

Huisnummer		
		

Plaats		

Telefoonnummer 1		
Telefoonnummer 2		
E-mailadres		
IBAN-Nummer		

4

Gezinssamenstelling
Alleenstaand						

Gehuwd (in gemeenschap van goederen)

Gehuwd (op huwelijkse voorwaarden)		

Samenwonend

Weduwe/weduwnaar				

Gescheiden sinds
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Leeftijd inwonende kinderen		
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5

Inkomsten
Naam werkgever				
Vaste aanstelling				
Netto loon per maand			
Studiefinanciering			

nee		

ja, sinds

nee		

ja, sinds

€

 	

Soort uitkering				
Uitkeringsinstantie 			
Netto uitkering/pensioen		

€

Heffingskorting Belastingdienst

€

per maand

per maand

Huurtoeslag				€

per maand

Zorgtoeslag				€

per maand

Kindgebonden budget			

per maand

€

4 weken

week

4 weken

week

Kostgeld					€
Alimentatie,

partner

kind €

						€
						€
Andere inkomsten:				

6

€

Inkomsten partner
Naam werkgever				
Vaste aanstelling				
Netto loon per maand			
Studiefinanciering			

nee		

ja, sinds

nee		

ja, sinds

€

 	

Soort uitkering				
Uitkeringsinstantie 			
Netto uitkering/pensioen		

€

Heffingskorting Belastingdienst

per maand

€

per maand

Huurtoeslag				€

per maand

Zorgtoeslag				€

per maand

Kindgebonden budget			

per maand

€

Kostgeld					€
Alimentatie,

partner

kind €

						€
						€
Andere inkomsten:				

Uw vaste lasten per maand.

7

€

Uitgaven
Huur (woning/kamer/kostgeld)

€

Hypotheek incl. VVE			

€

Gas, elektriciteit				

€

Water						€
Auto/motor

ja

nee		

€

Zorgverzekeringspremie		

€

Kenteken

Alimentatie				€
Andere uitgaven, namelijk:		

€

						€
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8

Aflossingsverplichtingen
zijn bijvoorbeeld:
lopende betalingsregelingen,
roodstanden, creditcard, leningen,
belastingen enzovoort.

Uw huidige aflossingsverplichtingen (te betalen rekeningen)
Naam instelling		
Contract-/dossier-/referentienummer:

Huidig saldo:

Naam instelling		
Contract-/dossier-/referentienummer:

Huidig saldo:

Naam instelling		
Contract-/dossier-/referentienummer:

Huidig saldo:

Naam instelling		
Contract-/dossier-/referentienummer:

Huidig saldo:

Naam instelling		
Contract-/dossier-/referentienummer:

Huidig saldo:

							

9

Kredietgegevens

A

Welk bedrag wilt u lenen?

(Schatting) totale schuld:

€
B

Gewenste looptijd in maanden
6

C

12

18

24

30

36

42

48

60

Doel van de lening
aflossingsverplichtingen inlossen		

vakantie			

woninginrichting

overig:
D

Terugbetaling van de lening
inhouding op salaris/uitkering		

automatische incasso

overmaken via internetbankieren
E

Op welke rekening kan de lening worden overgemaakt?
IBAN-Nummer		
Ten name van		

F

Verwacht u de komende 2 tot 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijvoorbeeld
gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever, pensionering
of omdat u voor uzelf gaat beginnen?
ja		

G

Verwacht u binnen 3 jaar te verhuizen?
ja		

H

nee

Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving, zoals bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag?
veel  

I

nee

voldoende  

weinig  

niets

Bent u bereid uw uitgavenpatroon bij te stellen in geval van financiële tegenvallers?
ja, door bijvoorbeeld goedkoper te gaan wonen/mijn huis te verkopen
ja, door bijvoorbeeld te besparen op kosten van levensonderhoud
beperkt, ik ben bijvoorbeeld bereid om een keer minder op vakantie te gaan
beperkt, ik spreek mijn buffer aan of ben bereid bijvoorbeeld mijn auto te verkopen
nee; daar ben ik niet toe bereid

J

Wat weet u van uw inkomenssituatie, indien u of uw partner komt te overlijden?
veel  

K

voldoende  

weinig  

niets

Heeft u kennis op het gebied van lenen?
veel  

voldoende  

weinig  

niets
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10

Ruimte voor toelichting

11

Bewijsstukken
Wij verzoeken u de volgende bewijsstukken met het aanvraagformulier mee te sturen, als deze op
u (en uw partner) van toepassing zijn. Verstuurt u de aanvraag via e-mail: team.ka@denhaag.nl?
Stuur dan alle bewijsstukken als pdf mee.
een kopie van een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
 
een kopie van de voor- en achterzijde van uw (beider) verblijfsvergunning indien u niet de
Nederlandse nationaliteit heeft
een kopie van uw arbeidsovereenkomst
een kopie van uw inkomstenbewijzen van de afgelopen drie maanden
een kopie van recente beschikking/toekenning uitkering (met vermelding van looptijd van
bijvoorbeeld WAO, WW, ZW et cetera)
uw bankafschriften (betaalrekeningen) van de afgelopen drie maanden (alle vervolgbladen of
uitdraaien internetbankieren)
een kopie van beschikkingen van de Belastingdienst van het huidige jaar (huur- en zorgtoeslag,
kindgebonden budget, voorlopige teruggave)
 
een kopie van recente brieven met saldo opgave van al uw leningen en schulden en
betalingsregelingen
indien u in de afgelopen vijf jaar gescheiden bent: een kopie van echtscheidingsconvenant en
alimentatiegegevens
indien u recent verhuisd bent: een kopie van uw nieuwe huurovereenkomst en huidige
maandtermijn van energie en water
bent u 60 jaar of ouder: een kopie van uw pensioenoverzicht, indien van toepassing
indien u financiële problemen heeft, voeg dan een (door u beiden) ondertekende verklaring toe
waarin u kort aangeeft hoe dit is ontstaan
kopie doorverwijsbrief gemeente Delft of Gouda
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12

Ondertekening
Ondergetekende(n) verle(n)en(t) de Gemeentelijke Kredietbank toestemming tot het inwinnen van
informatie bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel en het GBA en/of andere financierende
instellingen.
Deze informatie wordt gebruikt voor het kunnen verstrekken en het uitwinnen van krediet.
Vergeet niet uw aanvraag te ondertekenen en de benodigde bewijsstukken mee te sturen!
Anders kunnen wij niet verder met de afhandeling van uw kredietaanvraag.
Aldus naar waarheid ingevuld.
Datum		

Plaats		

Handtekening aanvrager													

Handtekening partner														

Bezoekadres			
Correspondentieadres						Contactinformatie
Korte Lombardstraat 11 			 Postbus 12610						 Team Krediet en Advies: (070) 752 83 40
2512 VR Den Haag			 2500 DK Den Haag						 www.denhaag.nl/kredietbank
											
Openingstijden		
Alle werkdagen: 09.00 tot 14.00 uur											 De GKB is onderdeel van de dienst SZW
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