retourneren aan: 24Quest@paciﬁcwest.com

Aanvraagformulier Bedrijfskrediet

Wij nemen graag uw kredietaanvraag in behandeling. Om dit te kunnen doen verzoeken wij u vriendelijk
onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde stukken mee te zenden. Heeft u vragen over het invullen van
dit formulier, stuurt u dan een email naar 24Quest@paciﬁcwest.com

1. Organisatiegegevens
Tenaamstelling conform KVK /Kruispuntbank

2. Gegevens Contactpersoon
Naam

KVK nummer / ondernemingsnummer

Vast Telefoonnummer

Rechtsvorm

Email

Oﬃcieel adres conform KVK
Straat

3. Omschrijving Bedrijfsactiviteiten

Huisnummer

Postcode

Website

IBAN

Banknaam
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Mobiel Nummer

Toevoeging

Plaats

Indien u nog andere informatie kwijt wilt waarvan
u wilt dat wij hiervan notie nemen dan kunt u dit
hieronder aangeven

4. Kredietaanvraag

5. Benodigde documenten

Bestedingsdoel van de investering / Lening

Hoeveel wilt u lenen

5. Voorwaarden en
Ondertekening

Bij een investering: Hoeveel eigen inbreng

Gewenste aﬂossing per maand

Gewenste looptijd

Wilt u een uitgestelde eerste aﬂossing
Ja

6

9

Deze aanvraag is naar waarheid en zonder voorbehoud
ingevuld. Ik verklaar dat het initiatief van deze
aanvraag van mijzelf/onszelf is uitgegaan.
Ik/ wij begrijp(en) dat ik/wij een aanvraag doe(n)
buiten Nederland/ België en dat de toezichthouders in
mijn land geen jurisdictie hebben over deze aanvraag
en het hieruit vloeiende contract alsmede de hieruit
voortvloeiende contacten.
Ik/ wij verkla(a)ren dat ik /wij heb(ben) begrepen dat er
een verzekeringspremie verschuldigd is en dat deze
premie nadat de aanvraag is gehonoreerd en nadat het
contract door mij/ons is ondertekend verschuldigd

is. De lening zal tot uitbetaling komen zodra de
verzekeringspremie door ons/onze agent/ of door
de verzekeraar is ontvangen.

Nee

Indien Ja met hoeveel maanden
3

Wilt u bijvoegen:
1. Een kopie van een inschrijving bij de KvK of
kruispuntbank
2. Kopie akte van oprichting (indien de onderneming
minder dan 5 jaar bestaat)
3. Een kopie van de ID kaart/paspoort/of rijbewijs
van een bevoegde zaakvoerder/tekeningsbevoegd
bestuurder.
4. Bij een lening boven 100,000 Euro een ﬁnancieel
verslag of bij een startende onderneming een
bedrijfsplan.
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Getekend Plaats,

Dag

Maand

Welke Lening wilt u hebben
Fors Goedkopere Azie lening
Duurdere Standaard lening
Bent u akkoord met de verzekeringspremie
Ja

Nee

Wilt u de gratis VisaCard (extra bestedingsruimte)
Ja

Nee

Indien Ja: Welke naam wilt u op de kaart

Naam

Functie

Jaar

