Inventarisatieformulier
Blad 1
1.

invuldatum

Invuldatum van het formulier				
2.

–

–

aanvrager

Voornaam, voorletters, achternaam												
Geboortedatum								

–

				

–

Adres
Postcode en Woonplaats 					
BSN nummer						

																								

		

Telefoonnummer 							
E-mailadres
Geslacht										
													

Man
Vrouw

Burgerlijke staat								 Alleenstaand
													
Gehuwd >				
																					

Gemeenschap van goederen
Huwelijkse voorwaarden

													
Samenwonend >		
																					
																					

Zonder samenlevingscontract
Met samenlevingscontract
Geregistreerd partnerschap

Aantal inwondende kinderen
Gescheiden									

Ja >						

In welk jaar?				

																					 Partneralimentatie?		
																													
													
Nee
INKOMEN BRUTO PER JAAR 			

Ja, hoeveel per jaar?
Nee

€

													
Loondienst >			
																					
																					
																					
																					

Vast
Contract zonder intentie tot vast
Contract met intentie tot vast
Uitzendkracht
Anders, namelijk
															

													

Ondernemer >			

Sinds welk jaar?			

Bent u 56 jaar of ouder?						
													

Ja >						
Nee

Pensioen bruto per jaar incl. AOW					

3.

€							

€								

mede-aanvrager

Voornaam, voorletters, achternaam												
Geboortedatum								

–

				

–

Adres
Postcode en Woonplaats 					
BSN nummer						

																								

		

Telefoonnummer 							

➔ Ga verder op de volgende pagina

Blad 2
3.

mede-aanvrager

E-mailadres
Geslacht										
													

Man
Vrouw

Burgerlijke staat								 Alleenstaand
													
Gehuwd >				
																					

Gemeenschap van goederen
Huwelijkse voorwaarden

													
Samenwonend >		
																					
																					

Zonder samenlevingscontract
Met samenlevingscontract
Geregistreerd partnerschap

Aantal inwondende kinderen
Gescheiden									

Ja >						

In welk jaar?				

																					 Partneralimentatie?		
																													
													
Nee
INKOMEN BRUTO PER JAAR 			

Ja, hoeveel per jaar?
Nee

€							

€

													
Loondienst >			
																					
																					
																					
																					

Vast
Contract zonder intentie tot vast
Contract met intentie tot vast
Uitzendkracht
Anders, namelijk
															

													

Ondernemer >			

Sinds welk jaar?			

Bent u 56 jaar of ouder?						
													

Ja >						
Nee

Pensioen bruto per jaar incl. AOW					

Inwonend > 			
Huur > 					
Koop > 					

ga verder met vraag 6
ga verder met vraag 6
vul de WOZ-waarde en en een schatting van de werkelijke waarde

4.

€								

huidige situatie

Geef aan wat van toepassing is			
op uw huidige woonsituatie
WOZ-waarde									

€

Schatting werkelijke waarde				

€

5. hypotheek
																																						
Onderverdeling								 Bedrag					 Vorm													 Rente %		

													

€						

													

			

													

€						

													

			

													
+
Totaal											

€						

													

			

Totaal hypotheekrente per maand		

€																				

Totaal aflossing/premie per maand		

€																				

€																				

Bank
Hypotheeknummer
NHG van toepassing							
													
Ingangsdatum huidige hypotheek		

Ja
Nee
–

–

Bij benadering

➔ Ga verder op de volgende pagina

Rente vast periode
vervalt in (jaartal)

Blad 3
fiscaliteit

6.

Had u op 1-1-2013 hypotheek?				
(i.v.m. vrijstelling aflosvrij lenen) 			
7.

Ja >						
Nee

Hoeveel bij benadering?								

€								

Ja >						
Nee

Hoeveel ongeveer?									

€								

vermogen

Heeft u waarde opgebouwd in			
spaar/leven/beleggingshypotheek?		
Spaargeld										

€

Bezit u overig ontroerend goed?			
													

8.

Nee
Ja > ruimte voor toelichting

verplichtingen

Kredieten/Lease								
													
Maandlasten									

Nee
Ja > specificatie
€

Geldverstrekker(s)
BKR achterstanden bekend?				
													

9.

overlijdensrisicoverzekering

Wilt u advies over							
(levens verzekeringen?						
10.

Ja
Nee

gewenste situatie

Wat is de gewenste situatie?				
													
													
11.

Nee
Ja > ruimte voor toelichting

Oversluiten
Aankoop
Anders > 				

																							

toelichting

Ruimte voor toelichting
situatie/wensen

➔ Stuur het ingevulde formulier terug naar info@terpstrahypotheken.nl

