Betreft: aanvraagformulier herfinanciering
Geachte klant,
U heeft ons verzocht om een herfinanciering van uw huidige lening. U ontvangt daarom een aanvraagformulier
van ons.
Voor een juiste verwerking van de aanvraag vragen wij u dit formulier volledig ingevuld aan te leveren samen
met de volgende documenten van u en uw eventuele partner (hierna te noemen: klant(en)):






Een volledig ingevuld aanvraagformulier
Kopie geldig legitimatiebewijs van de klant(en)
Bankafschrift
o Een volledig bankafschrift van de klant(en) van de vorige maand, met daarop alle af- en
bijschrijvingen, zonder doorhalingen.
o Heeft de klant meerdere bankrekeningen? Dan ontvangen wij graag het hierboven bedoelde
bankafschrift van de rekening waarop het inkomen wordt gestort, waarvan de woonlasten
worden afgeschreven en van de rekening(en) die gebruikt wordt voor reguliere huishoudelijke
betalingen.
o Op alle bankafschriften dienen de NAW-gegevens vermeld te staan.
Gegevens inkomen en lasten
 Dienstverband: een kopie salarisstrook van de klant(en) niet ouder dan 2 maanden. Indien de klant
of zijn/haar partner een vast dienstverband van korter dan één jaar of een tijdelijke
arbeidsovereenkomst heeft, ontvangen wij ook graag een kopie van de arbeidsovereenkomst.
 Pensioen: is de klant of de partner gepensioneerd, dan ontvangen wij graag de laatste drie
bijschrijvingen van dit pensioen op de bankrekening, een uitkeringsspecificatie of een overzicht
van mijnpensioenoverzicht.nl.
 Verwacht met pensioen: Gaat de klant of zijn/haar partner met pensioen gedurende de looptijd
van de overeenkomst? Dan ontvangen wij graag een overzicht van het verwacht
pensioeninkomen. Dit overzicht is op te vragen via www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 Sociale uitkering: Ontvangt de klant of zijn/haar partner een sociale uitkering, dan ontvangen
wij graag de laatste bijschrijving van deze uitkering op de bankrekening en de
uitkeringsbeschikking van het UWV.
 Zelfstandig: Is de klant of zijn/haar partner zelfstandig? Dan ontvangen wij graag de meest
recente volledige aangifte inkomstenbelasting.
 DGA: Is de klant of zijn/haar partner DGA? Dan ontvangen wij graag de laatste 3 loonstroken en
de 3 bijschrijvingen van het inkomen op de bankrekening.
 Uitzendbureau: Werkt de klant of zijn/haar partner via een uitzendbureau? Dan ontvangen wij
graag de laatste vier loonstroken. Zit de klant of zijn/haar partner in Fase A, 1 of 2 dan
ontvangen wij ook graag de drie laatste jaaropgaven.








Gescheiden: Is de klant of zijn/haar partner gescheiden? Dan ontvangen wij graag het
echtscheidingsconvenant en het bewijs van inschrijving in het gemeentelijk register. Indien van
toepassing ook een bankafschrift met de ontvangst of betaling van de alimentatie.
Studieschuld (DUO): Heeft de klant of zijn/haar partner een studieschuld? Dan ontvangen wij
graag de DUO-specificatie waaruit blijkt wat de hoogte van de originele schuld is en een
bankafschrift met de afschrijving van het maandbedrag.
Kinderopvang: Kosten voor kinderopvang en kinderopvangtoeslag kunt u aantonen door middel
van een recent bankafschrift.
Terugbetaalregeling(en): Heeft de klant of zijn/haar partner aangegeven dat er overige lasten
zijn, zoals bijvoorbeeld een betaalregeling met de Belastingdienst of de zorgverzekeraar? Dan
ontvangen wij graag specificaties waaruit blijkt wat de inhoud van de betaalregeling is.

Wij attenderen u erop dat gevraagde gegevens nodig zijn om de aanvraag zo snel en soepel mogelijk te
verwerken. Onderstaand ingevulde gegevens worden geverifieerd aan de hand van de documenten die wij van
u ontvangen.
Verdere verwerking
Na ontvangst van deze documenten zullen wij de herfinanciering in behandeling nemen.
Wij doen een kredietbeoordeling om te bepalen of de herfinanciering goedgekeurd kan worden. Bij
goedkeuring ontvangt u van ons een contract ter ondertekening.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 088-20 12 600. U kunt het
aanvraagformulier, volledig ingevuld, met bewijslasten mailen naar: offerte@psa-finance.com.

Met vriendelijke groet,
PSA Financial Services Nederland B.V.
Afdeling Sales Support & Order Intake

Aanvraagformulier herfinanciering
Contractnummer:
__________________________
Kenteken:
__________________________
Herfinanciering voor een bedrag van € ____________ met een nieuwe looptijd van _______ maanden.
Gegevens eerste contractant
Geslacht
M/V
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam bij geboorte
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon Privé
Mobiel nummer
E-mailadres Privé
IBAN
Woonsituatie
Wonend sinds
Bruto Huur/Hypotheek
p.m.
Burgerlijke Staat
Gezinsgrootte
Huwelijkse voorwaarden?
Partnerschap?

Koop/Huur/Inwonend
€
Gehuwd / Ongehuwd / Gescheiden / Samenwonend / Weduwe/Weduwnaar
JA / NEE
JA / NEE

Werksituatie
Dienstverband
Beroep
Datum in dienst
Naam werkgever
Locatie bedrijf
Bruto maandinkomen
Netto maandinkomen

Loondienst / Zelfstandig / Sociale uitkering / Pensioen / Geen beroep
Bepaald / Onbepaald

Studie schuld
Kinderopvang kosten
Terugbetaalregeling(en)

JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE

€
€

Gescheiden
Betaalde/ontvangen
alimentatie
Maandlast studie schuld
Kinderopvang toeslag
Bedrag :

JA/NEE
€

Gegevens van partner (indien van toepassing)
Geslacht
M/V
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam bij geboorte
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon Privé
Mobiel nummer
E-mailadres Privé
Werksituatie
Dienstverband
Beroep
Datum in dienst
Naam werkgever
Locatie bedrijf
Bruto maandinkomen
Netto maandinkomen

Loondienst / Zelfstandig / Sociale uitkering / Pensioen / Geen beroep
Bepaald / Onbepaald

Studie schuld
Kinderopvang kosten
Terugbetaalregeling(en)
Gescheiden
Betaalde/ontvangen
alimentatie
Maandlast studie schuld
Kinderopvang toeslag
Bedrag :

JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
€

€
€

