Inventarisatieformulier wensen klant
Geachte aanvrager(s),
Wij willen u graag bedanken voor uw kredietaanvraag en het in ons gestelde vertrouwen.
Om er zeker van te zijn dat u een financiering krijgt die echt bij u past, willen wij u vriendelijk verzoeken onderstaand
inventarisatieformulier zo volledig mogelijk in te vullen en ons (bij voorkeur) per e-mail, fax of post retour te zenden.
Heeft u ons dienstverleningsdocument ontvangen?
✔

Ja
Nee

Waarom/waarvoor wilt u een lening afsluiten?
Toelichting:

Hoeveel wilt u lenen?
Toelichting:

Welke vorm van lening wilt u afsluiten (aflossingsvrij rentekrediet, doorlopend krediet, persoonlijke lening)?
Toelichting:

In welk tijdsbestek en op welke wijze wilt u de lening weer aflossen?
Toelichting:

Wat vindt u belangrijk?
Zo laag mogelijke maandlasten
Stabiele maandlasten
Snel uw lening aflossen
Kunt u leven met financiële risico´s?
Ik zoek altijd zo veel mogelijk zekerheid
Ik waag wel eens een gokje, maar vermijd grote risico´s
Ik accepteer onzekerheid, en kan goed leven met financiële risico´s.
Wat vindt u belangrijk in uw leven? (meerdere opties zijn mogelijk)
Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk
Altijd in staat zijn mijn maandlasten te betalen
Geld beschikbaar voor dure studies
Anders,
Toelichting:

Ingevuld door:

(Naam)

Datum:

CHECKLIST BENODIGDE STUKKEN
duidelijke kopie geldig legitimatiebewijs (bij ID kaart ook de achterkant)

man

vrouw

kopie de laatste 2 salarisstroken*

man

vrouw

de laatste originele bankbijschrijving(en) van het arbeidsinkomen**
- Let op:
- Mag uitdraai zijn van internetbankieren
- Moet minimaal een periode van 4 weken beslaan
e
- N.a.w. gegevens + bankrekeningnummer en limiet zichtbaar op 1 pagina

man

vrouw

aantonen woonlasten (huur en/of hypotheek) d.m.v. bankafschrift

man

vrouw

man

vrouw

laatste overzicht lopende leningen
kopie pensioen overzichten
tekenen op de aangegeven plaatsen
kopie polis lopende levensverzekering bij hypotheek (indien van toepassing)
kopie hypotheekofferte lopende hypotheek (indien van toepassing)
** mogen niet ouder zijn dan 2 maanden.

Wij willen u vriendelijk verzoeken de benodigde documenten ter beoordeling van uw aanvraag per email / fax of post aan ons te
verzenden. U kunt de documenten versturen naar:
Email

:

info@bankengeld.nl

Fax

:

084-7292530

Post

:

Bank- & Geldadvies Nederland B.V.
Afd. Acceptatie
Josink Hofweg 34 a
7545 PP ENSCHEDE

