Bestemd voor de bank

Datum __ __ __ __ 20 __ __

Relatienummer: 0200 __ __ __ __ __ __

Woonkrediet
T +32 (0)2 549 59 60
woonkrediet@triodos.be

Dossiernummer: 523 .....................................................

Aanvraag voor de vrijstelling van kapitaal en interesten voor
het woonkrediet voor mijn hoofdverblijfplaats in het kader van
de COVID 19-crisis
Belangrijk:
Bij deze aanvraag moet u een attest van uw werkgever, een document voor tijdelijke/economische
werkloosheid en een overzicht van het verlies van uw totale inkomsten voegen.
Stuur alles per e-mail aan woonkrediet@triodos.be zodat we uw aanvraag kunnen analyseren. Na
ontvangst van alle documenten verwerken we uw aanvraag en houden we u op de hoogte van de opvolging
van uw dossier binnen de 5 bankwerkdagen.

Kredietnemer 1
Naam .......................................................................... Voornaam ...........................................................
Nationaliteit ........................................................ Geboorteplaats ...........................................................
Geboorteland .................................................... Geboortedatum ........................................ (dd-mm-jjjj)
Officieel adres: Straat ...............................................................................................................................
Nr. ........................ Bus .................................... Postcode ......................................................................
Plaats ................................................................................. Land ...........................................................
Tel. werk .................................................................... Gsm ......................................................................
E-mail ........................................................................................................................................................
Beroep en andere verplichte info/documenten te voegen bij uw aanvraag
 Bediende
➢

 Arbeider  Ambtenaar

Voeg een loonfiche van februari 2020 + een document van tijdelijke of volledige werkloosheid toe.

 Zelfstandige  Vrij beroep
➢

 Bedrijfsleider

Voeg het detail van uw netto-inkomsten 2019 + bewijzen van inkomstenverlies toe.

Andere inkomsten (voeg een bewijs van de laatste storting toe):
➢

 alimentatie

 ontvangen huurgelden

Andere kredietlasten:
➢ woonkrediet of consumentenkrediet: maandelijkse last: .................................................... EUR

Kredietnemer 2
Naam .......................................................................... Voornaam ...........................................................
Nationaliteit ........................................................ Geboorteplaats ...........................................................
Geboorteland .................................................... Geboortedatum ........................................ (dd-mm-jjjj)
Straat .........................................................................................................................................................
Nr. ........................ Bus .................................... Postcode ......................................................................
Plaats ................................................................................. Land ...........................................................
Tel. werk .................................................................... Gsm ......................................................................
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E-mail ........................................................................................................................................................
Beroep en andere verplichte info/documenten te voegen bij uw aanvraag
 Bediende
➢

 Arbeider  Ambtenaar

Voeg een loonfiche van februari 2020 + een document van tijdelijke of volledige werkloosheid toe.

 Zelfstandige  Vrij beroep
➢

 Bedrijfsleider

Voeg het detail van uw netto-inkomsten 2019 + bewijzen van inkomstenverlies toe.

Andere inkomsten (voeg een bewijs van de laatste storting toe):
➢

 alimentatie

 ontvangen huurgelden

Andere kredietlasten:
➢ woonkrediet of consumentenkrediet: maandelijkse last: .................................................... EUR

Looptijd van de opschorting (min. 2 – max. 6 maanden): .......................................... maanden
Spaargelden:  Ik verklaar en bevestig dat ik over geen roerende goederen beschik op zicht- of
spaarrekeningen of in een beleggingsportefeuille voor een bedrag dat hoger is dan 25.000 EUR.

Reden van de aanvraag: .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Handtekeningen
Kredietnemer 1

Bestemd voor de bank

Kredietnemer

Handtekening

Handtekening

Voor akkoord
Gelezen en goedgekeurd

Voor akkoord
Gelezen en goedgekeurd

Bestemd voor de bank

Plaats: .......................................................................................... Datum: ................................(dd-mm-jjjj)
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Bestemd voor de bank
Analyse van de beschikbare netto-inkomsten: .........................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Resultaat:
 netto beschikbaar saldo < 1.700 EUR per maand  netto beschikbaar saldo > 1.700 EUR per maand
Beslissing :
 akkoord voor een uitstel van betaling gedurende een periode van ……... maanden.
Handtekening van de Relationship manager 1

Handtekening van de Relationship manager 2

Plaats: .......................................................................................... Datum: ................................(dd-mm-jjjj)
Persoonsgegevens
Alleen de gegevens die u invult op dit formulier worden in onze databases opgenomen. De bank zal die
gegevens behandelen met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en conform het Privacycharter. Dat
document is gratis beschikbaar op www.triodos.be of op vraag bij Triodos Bank.
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