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Persoonlijke gegevens aanvrager (die de lening alleen wil voortzetten)

Aanvraagformulier  
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid
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Leningnummer  

Financiële gegevens aanvrager

Saldo op (spaar)rekening €

Waarde van (verpande) verzekeringspolis(sen), niet  
zijnde lijfrente €

Waarde van beleggingen €

Waarde van een belang in een onderneming €

Vastgoed €

Waarde vakantiewoning in Nederland of buitenland €

Waarde van overig (on)roerend goed €

Waarde van verhuurde woning(en) €

Huuropbrengst per maand €

Heer Mevrouw 

 
Voorletters Naam

Geboortedatum

D D M M JJ JJ
Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Burgerlijke staat

  Alleenstaand  

  Samenwonend  

  Gehuwd geweest 

  Weduwe/weduwnaar  
 

Geregistreerd partnerschap

   Getrouwd -  
Gemeenschap van goederen  

   Getrouwd -  
Huwelijkse voorwaarden

Nationaliteit

  Nederlands  

  Europese Unie  

   Buiten Europese Unie 
 
Heeft u een permanente 
 verblijfsvergunning? 
 

  ja     nee

Gezinssamenstelling
Aantal kinderen onder 21 jaar    

Geboortedatum kind 1    D D M M JJ JJ
Geboortedatum kind 2    D D M M JJ JJ
Geboortedatum kind 3    D D M M JJ JJ
Geboortedatum kind 4    D D M M JJ JJ

Arbeidsovereenkomst

 Vast dienstverband   Tijdelijk dienstverband

  Intentieverklaring:    ja     nee

 Zelfstandig ondernemer*   DGA* 

  AOW / VUT / Pensioen / WIA / IVA

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan wordt uw inkomen getoetst met een 
inkomensverklaring van een onafhankelijke partij. Kijk op LloydsBank.nl/
stukkenlijst welke inkomensverklaring voor u van toepassing is.

Datum indiensttreding D D M M JJ JJ
Bruto jaarsalaris* €

Vakantiegeld €

13e maand €

Vaste eindejaarsuitkering €

Structurele onregelmatigheidstoeslag €

Overige toeslagen €

Direct ingaande lijfrente €

Provisie €

Schenking €

Aantoonbare inkomensstijging binnen 6 maanden   ja     nee

Vanaf (datum) D D M M JJ JJ
Te ontvangen partneralimentatie €

* Let op: wij verstrekken alleen een hypotheek als u een inkomen in euro’s ontvangt

Financiële verplichtingen aanvrager

Persoonlijke lening   €

Doorlopend krediet €

Andere kredieten €

Te betalen partneralimentatie €

Bezittingen aanvrager
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Aanvraagformulier  
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid
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Financieringsopzet hypotheek

Slotbepaling/ondertekening

Contactgegevens financieel adviseur

Overbedeling/uitkoop ex-partner €

Wilt u dit bedrag meefinancieren?   ja     nee

Rentevastperiode

  Variabel   1 jaar   5 jaar   6 jaar   10 jaar

  15 jaar   20 jaar   30 jaar 

   (Resterende)
Aflosvorm Hoogte leningdeel Waarvan box 3 looptijd in maanden

1. Annuïteiten   

2. Lineair   

3. Aflossingsvrij   

4. Leven   

5.    

6.    

Heeft u nog een andere hypotheek?   ja     nee

Zo ja, bedrag €

Zo ja, waar

Toelichting op uw verzoek

Opgebouwde waarde verzekeringspolis €

Als u een verpande verzekering meeneemt:

Herberekende maandpremie bedraagt €

Als een bestaande polis wordt afgekocht, dan wordt de opgebouwde waarde 
gebruikt als aflossing op de hypotheek. 

Toelichting op uw verzoek

Zekerheden

Laat uw financieel adviseur uw aanvraag naar ons versturen. Na ontvangst van uw aanvraagformulier beoordelen wij of uw aanvraag aan onze acceptatieregels 
voldoet. Beoordelen wij uw aanvraag positief? Dan ontvangt u een indicatief hypotheekaanbod van ons. Al het contact over uw aanvraag verloopt via uw financieel 
adviseur. 

Met uw handtekening verklaart u dat u:
• dit formulier compleet en naar waarheid heeft ingevuld 
•  toestemming geeft dat Lloyds Bank gegevens controleert met informatie uit openbare bron of niet-openbare bron. Bijvoorbeeld bij het Bureau Krediet Registratie 

(BKR) in Tiel en de incidentenwaarschuwingssystemen van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH). Als dat nodig is, kan Lloyds Bank uw gegevens in deze 
registraties (laten) opnemen.

Handtekening aanvrager

Datum

D D M M JJ JJ

Het formulier kan (als jpg- of pdf-formaat) per e-mail worden verstuurd naar hypotheek@lloydsbank.nl

Naam advieskantoor 

Naam adviseur 

Telefoonnummer 

AFM vergunningnummer 
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