Aanvraag Krediet

Een scan/duidelijke foto van het ingevulde formulier met
handtekening kunt u per email versturen naar
24Quest@pacificwest.com

In te vullen door 24Quest
Afdelingscode
E-mailadres (Afdeling)

Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) met de computer invullen, opslaan en per
mail opsturen. Velden met een * zijn verplicht.

Naam medewerker

Privacy
24Quest gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op onze website

Telefoonnummer

Contractnummer

In te vullen door aanvrager

Ondergetekende
* Achternaam (gehuwden hier geboortenaam invullen)

Voorletter(s)

Adres

Huisnummer

Postcode (1234 AB)

Woonplaats

* Burgerservicenummer of Rijksregisternummer

Man
Geboortedatum

* Telefoonnummer

ARC2003REV2

Nationaliteit

* E-mailadres (uwnaam@voorbeeld.com

Gehuwd

Ongehuwd

Samenwonend

Weduwe/ weduwnaar

Gescheiden: sinds datum
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Vrouw

Indien van toepassing.

En mijn partner
Achternaam (gehuwden hier geboortenaam invullen)

Voorletter(s)

Burgerservicenummer of Rijksregisternummer

Man

Vrouw

Geboortedatum

Nationaliteit

Inwonende kinderen
Aantal

Financiële gegevens
Duidelijk vermelden banknaam en
banknummer en de tenaamstelling
van de rekening.

IBAN (voorbeeld: NL01 ABCD 1234 1234 1 of BE01 1234 1234 1234 etc )

Ten name van

IBAN (voorbeeld: NL01 ABCD 1234 1234 12 of BE01 1234 1234 1234 etc )

Ten name van

IBAN (voorbeeld: NL01 ABCD 1234 1234 12 of BE01 1234 1234 1234 etc )

Ten name van

Naam werkgever/uitkeringsinstantie

Indien van toepassing.
Als uw huidige dienstbetrekking
korter is dan 1 jaar, verzoeken
wij u uw aanstellingsbrief te
overleggen/bij te voegen.

Vaste dienst
Nee
Adres

Postcode

Indien van toepassing.
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Ja
Huisnummer

Woonplaats

Naam werkgever/uitkeringsinstantie van partner

Als uw huidige dienstbetrekking
korter is dan 1 jaar, verzoeken wij
u uw aanstellingsbrief te
overleggen/bij te voegen.

Vaste dienst
Nee

Ja

Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Netto inkomsten per maand
Kopieën van salarisstroken/inkomstenbewijzen/uitkeringsspecificaties van de voorgaande
maand bijvoegen.
Alle bedragen in euro’s (€)
invullen.

Inkomen aanvrager (€)

Inkomen partner (€)

Vul bedrag en soort toeslag in

Bedrag (€)

Vanwege toeslag

Totaal (€)

Uitgaven per maand
Huur (€)

Hypotheek (€)

Kostgeld (€)

Energie (€)

Water (€)

Alimentatie (€)

Totaal (€)

Auto?
Nee
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Ja

Aflossingsverplichtingen
Aflossingsverplichtingen bijvoorbeeld bij postorderbedrijven,
persoonlijke leningen, creditcard
en dergelijke.

Heeft u aflossingsverplichtingen elders?
Nee

Ja

(Zo ja, kopie recent saldo-opgave bijvoegen en onderstaande gegevens invullen)
Naam maatschappij

Openstaand bedrag

Contractnummer

Maandbedrag

Datum laatste betaling

Naam maatschappij

Openstaand bedrag

Gewenste lening: Geeft u hier aan
welk bedrag u wenst te ontvangen. In principe worden lopende
leningen bij onze bank met de
nieuwe lening verrekend.

Contractnummer

Maandbedrag

Gewenste lening

Datum laatste betaling

Aflossing per maand

Als u de eerste aflossing wilt uitstellen dan aangeven met hoeveel maanden
03

09

06

12

Doel van de lening

Als u deze aanvraag ondertekend dan gaat u akkoord met de premie voor krediet- en
overlijdensrisico verzekering die wij u aanrekenen. De premie is verschuldigd nadat uw
aanvraag is goedgekeurd en nadat u met ons een getekende overeenkomst heeft
afgesloten maar voordat de lening op uw rekening wordt gestort. U kunt de premie per
bank aan ons overschrijven.

Ondertekening
Ondergetekende verleent toestemming tot het inwinnen van informatie die nodig is om de
aanvraag te beoordelen. Wij nemen nooit contact op met werkgever of partner.
Aldus naar waarheid ingevuld

Indien van toepassing.
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Datum

Handtekening

Datum

Handtekening van mijn partner

Versturen
Een scan/duidelijke foto van het ingevulde formulier met handtekening en alle
bijlagen kunt u per email versturen naar 24Quest@Pacificwest.com
Let op! Als u dit formulier mailt of opstuurt dan moeten er de volgende stukken er
bij zitten:
Geldige legitimatie (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) van u en uw eventuele partner.
Geldige verblijfsvergunning van u en uw eventuele partner (indien van toepassing).
Bankafschrift(en) waarop uw naam en rekeningnummer te zien zijn
Salarisstroken/uitkeringsspecificaties/pensioenspecificaties van de afgelopen
maand van u en uw eventuele partner.
Arbeidsovereenkomst indien u of uw partner korter dan 1 jaar bij uw huidige
werkgever in dienst bent.
Als u met de gevraagde lening schulden wilt aflossen: recente saldo opgaven.
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