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Aanvraagformulier voor het omzetten van een hypotheek

Adviseurgegevens

Naam : 
 
Adres : 
 
Plaats :  

Emailadres :  
 

Aanvrager

Geslacht:   Man       Vrouw  Geboortedatum:  

Naam en voorletters: 
 
Adres: 

Postcode:   Woonplaats:    
 
Nationaliteit:     

Telefoonnummer:   E-mailadres:     
 
Identificatie *:   Paspoort       Identiteitskaart Identificatienummer:  
Huwelijksestaat:   Gehuwd in gemeenschap van goederen   Samenwonend
   Gehuwd op huwelijksevoorwaarden    Gescheiden

Beroep: 

Dienstverband:   Loondienst vast dienstverband    Zelfstandig
   Loondienst met intentieverklaring    Pensioen of uitkering
   Loondienst zonder intentieverklaring  

Naam werkgever: 

In dienst sinds:   Bruto jaarsalaris / 
     Gem. inkomen laatste 3 jaar: € 

     Vakantiegeld:  € 

     Dertiende maand:  € 

     Onregelmatigheidstoeslag **:  € 

     Overwerk/provisie**:  € 

*     Identificatie: Wilt u een kopie van het identiteitsbewijs naar ons sturen? Op de kopie van uw identiteitsbewijs kunnen we de gegevens zien die we 
nog nodig hebben. Een identiteitsbewijs is een geldig paspoort, geldige Nederlandse ID-kaart of geldig Nederlands rijbewijs. Van een ID-kaart en 
rijbewijs willen we graag een kopie van de voorkant en van de achterkant. We hoeven alléén het nummer van het identiteitsbewijs, uw naam en uw 
geboortedatum te zien. Maak daarom de pasfoto en alle andere gegevens onzichtbaar. Dat doet u bijvoorbeeld eenvoudig met KopieID een handige 
app van de overheid.

** Afgelopen 12 maanden   
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Partner

Geslacht:   Man       Vrouw  Geboortedatum:   

Naam en voorletters: 
 
Adres: 

Postcode:   Woonplaats:     
 
Nationaliteit:     

Telefoonnummer:   E-mailadres:      

Identificatie *:   Paspoort       Identiteitskaart Identificatienummer:  

Beroep: 

Dienstverband:   Loondienst vast dienstverband    Zelfstandig
   Loondienst met intentieverklaring    Pensioen of uitkering
   Loondienst zonder intentieverklaring  

Naam werkgever: 

In dienst sinds:   Bruto jaarsalaris / 
     Gem. inkomen laatste 3 jaar: € 

     Vakantiegeld:  € 

     Dertiende maand:  € 

     Onregelmatigheidstoeslag **:  € 

     Overwerk/provisie **:  € 

*      Identificatie: Wilt u een kopie van het identiteitsbewijs naar ons sturen? Op de kopie van uw identiteitsbewijs kunnen we de gegevens zien die we 
nog nodig hebben. Een identiteitsbewijs is een geldig paspoort, geldige Nederlandse ID-kaart of geldig Nederlands rijbewijs. Van een ID-kaart en 
rijbewijs willen we graag een kopie van de voorkant en van de achterkant. We hoeven alléén het nummer van het identiteitsbewijs, uw naam en uw 
geboortedatum te zien. Maak daarom de pasfoto en alle andere gegevens onzichtbaar. Dat doet u bijvoorbeeld eenvoudig met KopieID een handige 
app van de overheid.  

** Afgelopen 12 maanden

Huidige situatie van de lening

Is de hypotheek met NHG afgesloten?   Ja *      Nee
 Aflosvorm:       Restant hoofdsom:  

Leningdeel 1:   €  

Leningdeel 2:   €  

Leningdeel 3:   €  

Leningdeel 4:   €  

Leningdeel 5:   €  

*   Dan is het verlengen van de looptijd niet mogelijk of tot maximaal het langst lopende leningdeel
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Wilt u een verzekering stoppen?   Ja        Nee
 
   De afkoopwaarde moet in mindering worden gebracht op leningdeel 1 / 2 / 3 / 4 / 5.
    De afkoopwaarde moet naar de aanvrager(s) overgemaakt worden. Hiervoor is een gevalideerd taxatierapport nodig. 

Het mag ook een desktoptaxatie zijn. Dit kunt u aanvragen via app.desktoptaxatie.nl/taxatie/woonfonds. 
Informatie over een woning taxeren vindt u op www.woonfonds.nl/klantenservice/woning-taxeren.

Verzekeraar: 

Polisnummer: 

Opgebouwde waarde:  €   (opgave niet ouder dan 3 maanden)

Gaat het om een geruisloze voortzetting?   Ja         Nee

Einddatum polis:  

Opgebouwde waarde:  €  
 

Gewenste nieuwe situatie van de lening
 
 Aflosvorm:    Restant hoofdsom:  Looptijd verlengen? Duur (in maanden)

Leningdeel 1:   €    Ja        Nee 

Leningdeel 2:   €    Ja        Nee 

Leningdeel 3:   €    Ja        Nee 

Leningdeel 4:   €    Ja        Nee 

Leningdeel 5:   €    Ja        Nee 

 
Sluit u een nieuwe verzekering?   Ja        Nee

Verzekeraar:  
 
Overlijdensrisicodekking

Verzekerde 1:  €  

Verzekerde 2:  €  

   Gelijkblijvend kapitaal
   Annuïtair dalend kapitaal, dalingspercentage
   Lineair dalend kapitaal

Looptijd verzekering:    maanden

https://app.desktoptaxatie.nl/taxatie/woonfonds
https://www.woonfonds.nl/klantenservice/woning-taxeren
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Aanvullende informatie

 

Formulier terugsturen
U stuurt dit ingevulde formulier met aanvullende informatie terug
• via de upload-mogelijkheid op woonfonds.nl/orv/uploaden
• per post naar:

Woonfonds
Postbus 21395
3001 AJ Rotterdam

Om persoonsgegevens te beschermen, mag u dit formulier niet naar ons mailen.

https://woonfonds.nl/orv/uploaden
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Woonfonds en uw persoonsgegevens
Uw gegevens in vertrouwde handen.
Sluit u een hypotheek af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij gebruiken uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Of de gegevens die op
uw identiteitsbewijs staan. Ook kunnen we u vragen om uw inkomensgegevens of een werkgeversverklaring. Of uw bankrekeningnummer voor het
automatisch afschrijven van uw maandlast. We gebruiken ook de waarde van uw huis, de hoogte van uw hypotheek of gegevens over eventuele
betalingsachterstanden. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld 
uw registratie op bij het Bureau Krediet Registratie. Of we vragen gegevens over u op bij het Kadaster of de Kamer van Koophandel. Soms kopen we 
informatie van bedrijven aan wie u toestemming heeft gegeven om gegevens over u te verzamelen en te verkopen.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op www.woonfonds.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen 
verwerking van uw gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl of stuur  
een brief naar:

Achmea B.V.
Privacy manager
Postbus 866
3700 AW Zeist

Achmea Bank NV is statutair gevestigd te Den Haag en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 27154399. Achmea Bank heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is 
opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.


	Tekstveld 2: 
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 4: 
	Tekstveld 5: 
	Keuzerondje 17: Off
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 7: 
	Tekstveld 8: 
	Tekstveld 9: 
	Tekstveld 10: 
	Tekstveld 12: 
	Tekstveld 13: 
	Tekstveld 14: 
	Keuzerondje 18: Off
	Tekstveld 81: 
	Keuzerondje 19: Off
	Tekstveld 15: 
	Keuzerondje 20: Off
	Tekstveld 16: 
	Tekstveld 17: 
	Tekstveld 18: 
	Tekstveld 19: 
	Tekstveld 20: 
	Tekstveld 21: 
	Tekstveld 22: 
	Keuzerondje 21: Off
	Tekstveld 23: 
	Tekstveld 24: 
	Tekstveld 25: 
	Tekstveld 26: 
	Tekstveld 27: 
	Tekstveld 28: 
	Tekstveld 30: 
	Tekstveld 32: 
	Keuzerondje 22: Off
	Tekstveld 33: 
	Tekstveld 34: 
	Keuzerondje 23: Off
	Tekstveld 35: 
	Tekstveld 36: 
	Tekstveld 37: 
	Tekstveld 38: 
	Tekstveld 39: 
	Tekstveld 40: 
	Tekstveld 41: 
	Keuzerondje 24: Off
	Tekstveld 42: 
	Tekstveld 43: 
	Tekstveld 45: 
	Tekstveld 44: 
	Tekstveld 47: 
	Tekstveld 46: 
	Tekstveld 49: 
	Tekstveld 48: 
	Tekstveld 51: 
	Tekstveld 50: 
	Keuzerondje 30: Off
	Keuzerondje 31: Off
	Tekstveld 52: 
	Tekstveld 53: 
	Tekstveld 54: 
	Keuzerondje 32: Off
	Tekstveld 55: 
	Tekstveld 56: 
	Tekstveld 57: 
	Tekstveld 58: 
	Keuzerondje 33: Off
	Tekstveld 59: 
	Tekstveld 62: 
	Tekstveld 61: 
	Keuzerondje 34: Off
	Tekstveld 60: 
	Tekstveld 65: 
	Tekstveld 64: 
	Keuzerondje 35: Off
	Tekstveld 63: 
	Tekstveld 68: 
	Tekstveld 67: 
	Keuzerondje 36: Off
	Tekstveld 66: 
	Tekstveld 71: 
	Tekstveld 70: 
	Keuzerondje 37: Off
	Tekstveld 69: 
	Keuzerondje 38t: Off
	Tekstveld 72: 
	Tekstveld 73: 
	Tekstveld 74: 
	Keuzerondje 40: Off
	Tekstveld 75: 
	Tekstveld 76: 
	Tekstveld 77: 
	Tekstveld 79: 
	Tekstveld 78: 
	Tekstveld 80: 


