Inkomensonderbouwing tijdens coronacrisis

Naam adviseur:
Naam klant:
Werkzaam in branche:
Soort inkomen:

loondienst

zakelijk inkomen

Datum aanvraag:
Inleiding:
Wij gaan ervan uit dat in het adviesgesprek is besproken of de coronacrisis gevolgen heeft voor de
bestendigheid van het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheek. Deze vragenlijst biedt adviseur en
klant handvatten om dit gesprek te voeren en onderbouwd te delen met ons.
Let op: de vragen zijn bedoeld als handvat voor de klant, de adviseur en ons als geldverstrekker om stil te
staan bij de mogelijke gevolgen van de coronacrisis op de financiële situatie van de klant en de betaalbaarheid
van de hypotheeklasten. Dit document is echter nadrukkelijk niet bedoeld om volledig te zijn en betreft een
momentopname. De situatie kan snel veranderen in positieve, maar ook in negatieve zin. Afhankelijk van
de individuele situatie van de klant en de gegeven antwoorden bepaalt de adviseur (verantwoordelijk voor
een passend advies) of wij als geldverstrekker (verantwoordelijk voor een verantwoorde hypotheek) of er
aanvullende stukken of antwoorden op aanvullende vragen noodzakelijk zijn.
Gebruik één formulier per klant en alleen als diens inkomen nodig is voor het verkrijgen van de hypotheek. Bij
inkomen uit pensioen of uitkeringen hoeft dit formulier niet ingevuld te worden.
1. Op welke wijze wordt u of uw bedrijf getroffen door de coronacrisis?

Klik op het informatie icoon
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2. Hoe gaat het bedrijf waar u voor werkt/uw bedrijf om met de coronacrisis?

3. Hoe zal dat financieel uitpakken voor u?

4. Indien zelfstandig ondernemer: is er overheidssteun aangevraagd door u of uw bedrijf en wat is de inhoud en
status hiervan?

5. Heeft u nog reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen?

Klik op het informatie icoon
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