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Aanvraagformulier verlengingsregeling
Een aanvraag verlengingsregeling wordt vanaf 3 maanden voor de einddatum in behandeling genomen.

Stap 1

Uw gegevens en gegevens schuldena(a)r(en)

Om de aanvraag verlengingsregeling in gang te zetten hebben wij een aantal gegevens van de klant nodig waarvoor u
de aanvraag doet. Daarnaast hebben we ook uw gegevens nodig.
Uw gegevens
Relatienummer
Naam contactpersoon
Bedrijfsnaam
(Mobiel) telefoonnummer
E-mailadres

Gegevens schuldena(a)r(en)		

Schuldenaar 1				Schuldenaar 2

Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
Postcode
Huisnummer
Telefoonnummer
E-mailadres

Burgerlijke staat

Stap 2

Verlengingsregeling

Met de verlengingsregeling kunnen leningdelen op de einddatum eenmalig voor een periode van maximaal 10 jaar
en tot uiterlijk 1 januari 2031 verlengd worden. Er dient naar draagkracht zoveel mogelijk afgelost te worden.
Voor de draagkrachtbepaling wordt onder andere uitgegaan van de maximale financieringslast gebaseerd op de
‘Financieringslasttabellen Verstrekken’. De verlengingsregeling zal bestaan uit een zo hoog mogelijke Annuïteiten en/of
Lineaire Hypotheek. Bij onvoldoende of geen afloscapaciteit zal de verlengingsregeling bestaan uit een combinatie van
een Annuïteiten/Lineaire Hypotheek en een Konstant Hypotheek of enkel een Konstant Hypotheek.
Het minimum bedrag voor een verlenging is € 5.000. Als de klant ervoor kiest het te verlengen leningdeel volledig voort
te zetten in de vorm van een Annuïteiten en/of Lineaire Hypotheek voeren wij geen acceptatietoets uit.

Volledig aflossen				

Wij voeren geen acceptatietoets uit

Gewenste looptijd					
Ga verder naar stap 4

3024(1504)

Aflossen naar draagkracht		

Wij voeren een acceptatietoets uit, ga verder naar stap 3
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Stap 3

Financiële situatie

Hier brengt u de financiële situatie van de klant in beeld. De financiële situatie bepaalt of de klant in aanmerking komt
voor een verlengingsregeling en hoe deze opgebouwd wordt. Wij toetsen of de aanvraag binnen de voorwaarden van
de verlengingsregeling valt.
Opbouw inkomsten			
Er zijn meerdere opties mogelijk

Schuldenaar 1				Schuldenaar 2

		
De schuldenaar werkt in loondienst		

De schuldenaar werkt in loondienst

				
De schuldenaar werkt als zelfstandige		

De schuldenaar werkt als zelfstandige

				
De schuldenaar is met pensioen		

De schuldenaar is met pensioen

				
Overig				

Overig

Werkzaam in loondienst		

Schuldenaar 1				Schuldenaar 2

Werkgever
Aard dienstverband
Bruto jaarsalaris*				€				€
*	Onder het bruto jaarsalaris verstaan wij alle vaste bruto inkomenscomponenten zoals loon, vakantiegeld en
13e maand. Dit staat vermeld op de salarisspecificatie.

Werkzaam als zelfstandige		

Schuldenaar 1				Schuldenaar 2

Gemiddeld netto bedrijfsresultaat van
de afgelopen 3 jaar				€				€

Met pensioen				

Schuldenaar 1				Schuldenaar 2

Bruto pensioen per jaar			

€				

€

AOW per jaar				€				€

Overige inkomsten			

Schuldenaar 1				Schuldenaar 2

Overig inkomen				€				€
Onregelmatigheidstoeslag		€				€
Variabel inkomen				€				€
Structureel overwerk				€				€
Provisie				€				€

Totale inkomsten				

Schuldenaar 1				Schuldenaar 2

				€				€

Verwacht pensioeninkomen
Alleen invullen indien de klant 55 jaar of ouder is en nog niet met pensioen is.
				
Schuldenaar 1				Schuldenaar 2
Verwacht bruto pensioen per jaar		

€				

€

2

Financiële verplichtingen
Vul hieronder de gegevens in over eventuele kredieten van de klant zoals persoonlijke leningen, creditcards, koop op
afbetaling, een studieschuld, erfpacht canon of hypotheken elders.
Product				Oorspronkelijk		Restant bedrag		Waarvan box 3		Maandlast
				bedrag

Partner alimentatie			

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Schuldenaar 1				Schuldenaar 2

Te betalen partneralimentatie		€				€

Stap 4

Aanvraag verlengingsregeling

Te verlengen lening(en)
Leningnr

Product

Einddatum

Bedrag aanvraag verlengingsregeling		

Actuele
hoofdsom

Box 3 deel

Verplichte
aflossing met
verpande
vermogens
opbouw

Aflossing
eigen
middelen

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 0,00

Keuze hypotheekconstructie
Wij berekenen op basis van draagkracht hoeveel er annuïtair of lineair afgelost moet worden. Hieronder geeft u de
gewenste verhouding tussen deze aflosvormen aan. Als u niet heeft gekozen voor volledige aflossing wordt de hoogte
van het deel Konstant Hypotheek door ons vastgesteld.
De rentevastperiode is minimaal 1 en maximaal 10 jaar. Voor de Konstant en Lineaire Hypotheek is tevens de
Euriplus Rente mogelijk. De rentevastperiode (en het daarmee samenhangende rentepercentage) heeft invloed op de
afloscapaciteit en de hoogte van de Annuïteiten en/of Lineaire Hypotheek.
		Verhouding				Rentevastperiode
Annuïteiten			

%				

Lineair			

%

Konstant		

Vastgesteld door WestlandUtrecht Bank

Heeft u nog aanvullende opmerkingen voor de aanvraag verlengingsregeling?

3

Stap 5

Controleren en afronden

Controleer de gegevens goed en pas deze waar nodig aan. Na het ondertekenen van het formulier toetsen wij de
gegevens. Om uw aanvraag snel in behandeling te nemen, hebben wij een aantal documenten van uw klant nodig.
Stuur deze documenten mee met het volledig ingevulde aanvraagformulier. Wij nemen uw aanvraag in behandeling
zodra wij alle documenten hebben ontvangen.
Checklist op te sturen stukken
Indien schuldenaar in loondienst werkt
• Een werkgeversverklaring conform NHG-model (te vinden op www.NHG.nl) die (bij ontvangst door ons) niet ouder is
dan 3 maanden
• kopie van de meest recente salarisstrook
Indien schuldenaar zelfstandig is
• de balansen en verlies- en winstrekeningen over de 3 meest recente boekjaren
• opgave van het gemiddeld netto bedrijfsresultaat na belastingen over de afgelopen 3 jaar
• de aangiftebiljetten IB over dezelfde jaren en de aanslagbiljetten IB over de 3 meest recente jaren
Indien schuldenaar met pensioen is
• recente pensioenopgave van de uitkerende instantie
Indien schuldenaar een uitkering heeft
• een kopie van de meest recente uitkeringsbesluit en jaaropgave
Indien sprake is van overige inkomsten
• specificatie van de overige inkomsten
Indien schuldenaar 55 jaar of ouder is
• een recent overzicht van mijnpensioenoverzicht.nl
Indien sprake is van partner alimentatie
• een kopie van het door beide partijen getekende echtscheidingsconvenant of
• een kopie van het door beide partijen getekende overeenkomst beëindiging geregistreerd partnerschap of
• een kopie van het door beide partijen getekende overeenkomst beëindiging samenlevingscontract
Indien sprake is van financiële verplichtingen
• een kopie van de laatste opgave van deze financiële verplichtingen
Indien de schuldenaar een studieschuld heeft
• een kopie van de meest recente jaaropgave van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Indien schuldenaar hypotheken elders heeft
• een kopie van de laatste (fiscale) jaaropgave van deze leningen
Indien sprake is van een Beleggingshypotheek
• een recente opgave van de waarde van de beleggingsrekening
Indien sprake is van een Levenhypotheek
• een recente opgave van de waarde van de polis op einddatum (bij een beleggingsverzekering een recente opgave van
de actuele waarde)
Ondertekening
Ik verklaar de gevraagde gegevens van mijn klant(en) naar waarheid te hebben verstrekt. Ik heb mijn klant(en) ervan
op de hoogte gebracht dat WestlandUtrecht Bank de hiervoor verstrekte persoonsgegevens verwerkt. Ik heb de klant
gewezen op het Privacy Statement, zodat hij weet hoe WestlandUtrecht Bank omgaat met persoonsgegevens. Ik ben
hier ook mee bekend. In het kader van deze aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt voor onder andere de
volgende doeleinden: het beoordelen en accepteren van dit mutatieverzoek van de klant en het waarborgen van de
veiligheid en integriteit van de sector en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ik verklaar dat de klant(en) ermee
akkoord is/zijn dat WestlandUtrecht Bank diens gegevens doorgeeft aan EDR Credit Services en het BKR voor een
kredietwaardigheidstoets.
Naam IM							

Datum (dd-mm-jjjj)			

Handtekening

Plaats

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar:
WestlandUtrecht Bank
Postbus 1211
3800 BE Amersfoort
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