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Inkomensscan zelfstandig ondernemer
 
Met dit formulier beoordeelt u zelf de inkomenssituatie van een zelfstandig ondernemer.  
En stelt u vast of uw hypotheekaanvraag aan onze richtlijnen voldoet. Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als:
– de solvabiliteit in het laatste jaar minimaal 25% is bij een balanstotaal van meer dan € 50.000,-
– er in het laatste jaar een positief werkkapitaal is         
– er in het laatste jaar geen verlies is gemaakt

Vul het formulier alstublieft in op uw computer. Is de uitkomst positief? Stuur het formulier dan via e-mail,  
samen met de overige stukken, naar maatwerkfinancieringen@deltalloyd.nl. In onze begeleidende e-mail leest  
u om welke stukken het gaat en hoe u de stukken het beste kunt aanleveren.
          

Branche/soort werkzaamheden

Twijfelt u of Delta Lloyd de branche van deze zelfstandig ondernemer accepteert? Neem dan contact met ons op.

Naam bedrijf

Naam aanvrager

Aankruisen wat van toepassing is:    B.V.   Eenmanszaak    VOF/Maatschap    
          Holding*   Werkmaatschappij(en)* 

         * Stuur een organogram met KVK-nummers en de geconsolideerde cijfers mee.

         2012  2013  2014 
A Balanstotaal 

B Eigen Vermogen

Solvabiliteit* (B/A) 

         * Bij een balanstotaal > € 50.000,- moet de solvabiliteit in het laatste jaar minimaal 25% zijn.

         2012  2013  2014

C	 Vlottende	activa

D Kortlopende schulden

Werkkapitaal* (C-D)

         * Het werkkapitaal in het laatste jaar moet positief zijn.

Heeft de ondernemer verlies gemaakt over het afgelopen jaar? Dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.
Is er in een van de andere jaren verlies gemaakt? Dan ontvangen wij daar graag een toelichting op.

         2012  2013  2014 Gemiddelde*

E Omzet

F Winst/resultaat

Winstmarge (F/E)
 

Loon DGA (bij B.V.)**
(Toetsinkomen: ontvangen salaris uit de B.V.)

Saldo	fiscale	winst**
(Gebruik dit als toetsinkomen bij een  
eenmanszaak/VOF/maatschap)    *  Let op: Het toetsinkomen is het gemiddelde van de laatste drie kalenderjaren uit dezelfde  

onderneming tot maximaal het bedrag in het laatste kalenderjaar.
         ** Brutoloon uit de aangifte inkomstenbelasting.

Contact
Hebt u nog vragen? Onze medewerkers van de afdeling Maatwerkfinancieringen helpen u graag. Stuur een e-mail naar 
maatwerkfinancieringen@deltalloyd.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer 020- 594 48 88.        
   

HDN-nummer
 
Naam	financieel	adviseur
 
Telefoonnummer	financieel	adviseur
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