Aanvraag zakelijk krediet OndernemersImpuls Noord-Groningen.
1. GEGEVENS ONDERNEMING

naam van de onderneming
adres
postcode / woonplaats
website en emailadres
boekhouder / accountant

telefoonnummer

bankrelatie

rekeningnummer

ondernemingsvorm

eenmanszaak / VoF / BV / CV / anders:

beschrijving bedrijfsactiviteiten
aantal werknemers
Voldoet de onderneming aan regels en voorschriften inzake:
vergunningen

 ja

 nee

 n.v.t.

toelichting:

bestemmingsplan

 ja

 nee

 n.v.t.

toelichting:

toestemming verhuurder

 ja

 nee

 n.v.t.

toelichting:

VAR-verklaring

 ja

 nee

 n.v.t.

toelichting:

doel krediet
gevraagd kredietbedrag
ruimte voor toelichting

Het krediet wordt verstrekt aan de eigenaar of eigenaren van de onderneming en hun partner(s). Iedere kredietnemer is hoofdelijk aansprakelijk
voor de gehele kredietsom en bijkomende kosten. Daarom is het noodzakelijk dat u door beantwoording van de volgende vragen ons inzicht geef
in uw privé-situatie. Bij meer dan een eigenaar, dient elke eigenaar een aanvraagformulier in te vullen vanaf vraag 2.

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS

relatienummer:

relatienummer:

AANVRAGER 1

AANVRAGER 2 (PARTNER)

achternaam
voornamen
adres
postcode/woonplaats
 man  vrouw

geboortedatum

 man  vrouw

nationaliteit
burgerservicenummer
e-mail
telefoon (vast en mobiel)
bankrekeningnummer privé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. BURGERLIJKE STAAT EN GEZINSSAMENSTELLING

 gehuwd

 alleenstaand

 samenwonend

 gescheiden sinds: __________________________

leeftijden inwonende kinderen:
>

4. UW INKOMEN BUITEN DE ONDERNEMING (INDIEN VAN TOEPASSING)

beroep / functie / soort uitkering
werkgever / uitkeringsinstantie
in dienst sinds / uitkering sinds
 vast  tijdelijk  tot ______________________

soort arbeidscontract

 vast  tijdelijk  tot ______________________

netto loon

€

per maand / 4 weken / week

€

per maand / 4 weken / week

pensioen

€

per maand / 4 weken / week

€

per maand / 4 weken / week

netto uitkering

€

per maand / 4 weken / week

€

per maand / 4 weken / week

huurtoeslag

€

per maand

€

per maand

zorgtoeslag

€

per maand

€

per maand

teruggave fiscus hypotheekrente

€

per maand

€

per maand

te ontvangen alimentatie

€

per maand

€

per maand

€

per maand

€

per maand

overig inkomen
omschrijving overig inkomen:
ruimte voor toelichting:

5. UW VASTE LASTEN PER MAAND

€

soort huur

bruto hypotheek per maand

huur per maand

€

saldo hypotheek

premie levensverz. hypotheek

€

hypotheek vorm

premie ziektekostenverzekering

€

te betalen alimentatie per maand

€

overige vaste lasten

€

 woning

 kamer

 kostgeld

€

WOZ-waarde

€

toelichting overige vaste lasten:

Heeft u schulden? (Te denken valt aan roodstand betaalrekeningen, kredieten,
autolease, crowdfunding, familieleningen en/of betalingsachterstanden).
naam schuldeiser

ingangsdatum schuld

-

-

oorspronkelijk bedrag

betaling per maand

huidige bedrag schuld

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

6. RUIMTE VOOR TOELICHTING

>

7. VERKLARING EN ONDERTEKENING
Om uw aanvraag te kunnen behandelen heeft de bank informatie nodig. Daarvoor moeten gegevens aan derden worden gevraagd,
bijvoorbeeld het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel. Met de ondertekening van dit aanvraagformulier machtigt u Kredietbank Nederland
daarvoor. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat het formulier naar waarheid is in ingevuld zodat vastgesteld kan worden of ik/wij in
aanmerking kom/komen voor financiering vanuit Ondernemersimpuls Noord-Groningen.

Naar waarheid ingevuld op
HANDTEKENING AANVRAGER 1

datum
HANDTEKENING AANVRAGER 2

Voor de behandeling van uw aanvraag heeft Kredietbank Nederland een aantal bewijsstukken nodig (indien van toepassing):
- een kopie van uw (beider) geldig identiteitsbewijs (paspoort of Europese identiteitskaart);
- indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft: een kopie van uw (beider) verblijfsvergunning, voor en achterzijde;
- recent uittreksel Kamer van Koophandel;
- balans en resultatenrekening van afgelopen twee jaar indien beschikbaar;
- ondernemingsplan en/of investeringsplan en financieringsplan;
- recent BKR-overzicht.

Door de bewijsstukken die van toepassing zijn mee te sturen, bespoedigt u de behandeling van uw aanvraag.

