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Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te Den Haag. 
Achmea Bank heeft een bank vergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van 
de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.

   @woonfonds

facebook.com/woonfonds

Uw inkomen: verklaring zelfstandige

U wilt een hypotheek. Daarom hebben we gegevens over uw inkomen nodig. Laat uw accountant (RA/AA) of NOAB-administrateur het formulier 
invullen.

Gegevens aanvrager

Naam en voorletters:       Man       Vrouw

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):  Burgerservicenummer (BSN):    

Adres:   Huisnummer:    Toevoeging:   

Postcode:   Plaats:    

Bedrijf

Bedrijfsnaam:    Eenmanszaak       VOF        BV       Maatschap      CV

Vestigingsplaats:  

Activiteiten

Wat doet het bedrijf?

Persoonlijk inkomen

Wij bedoelen het bedrag dat de aanvrager uit de onderneming heeft onttrokken. Of het bedrag dat hij als bruto-inkomen kreeg van de onderneming.

       Jaar 1                       Jaar 2            Jaar 3                            Lopend boekjaar

Inkomen uit de onderneming: €:       €:       €:      €:  

Fiscale winst

Wij bedoelen de winst na afschrijvingen en voor aftrek van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR).

       Jaar 1               Jaar 2                   Jaar 3                            Lopend boekjaar

Fiscale winst:  €:       €:       €:      €:  

Winstaandeel aanvrager: €:       €:       €:      €:  



Ontwikkeling

Wilt u het overzicht hieronder invullen?

       Jaar 1               Jaar 2                   Jaar 3                            Lopend boekjaar

Eigen vermogen:  €:       €:       €:      €:  

Balanstotaal:  €:       €:       €:      €:  

Lang vreemd vermogen: €:       €:       €:      €:  

Eigen vermogen/Lang vreemd: 
vermogen (solvabiliteitsratio): %:      %:      %:      %: 

Eigen vermogen/Totale vermogen: %:      %:      %:      %: 

Werkkapitaal:  €:       €:       €:      €:  

Deelnemingen:  €:       €:       €:      €:  

RC / lening of u / g directie: €:       €:       €:      €:  

Pensioen (aanvrager >56) €:       €:       €:      €:  

Aanvulling

Hieronder kunt u toelichting of opmerkingen invullen.

Opsturen

Stuur het volgende op:
•  Deze verklaring.
•  Gaat het om een BV of NV? Dan ook een werkgeversverklaring.
•  Gaat het om een vennootschap of maatschap? Dan ook de statuten.
•  Is het bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan ook een uittreksel.
 -  Niet ouder dan 3 maanden.
 -  Gewaarmerkt door de Kamer van Koophandel.
•  Gaat het om een directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan ook een opgave van het bruto-inkomen als DGA. 



Ondertekening

Ik heb dit hele formulier naar waarheid ingevuld.

Handtekening:  

Naam:   

Plaats:   Datum:    

    RA       AA

Bent u lid van NOAB?   Ja       Nee    Lidmaatschapnummer:    

Kamer van Koophandel nummer:  

Voor vragen belt u:  

Nummer::   

U kunt dit formulier mailen of opsturen naar:

hypotheekbeheer@achmea.nl

Woonfonds Hypotheken
Postbus 54
7300 AB Apeldoorn

Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Bank N.V. Achmea Bank N.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 
27154399. Achmea Bank N.V. is officieel (statuten) in Den Haag gevestigd. Ons kantoor is aan de Spoorlaan 298 in Tilburg (Nederland) gevestigd.  
We hebben een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. De overheid houdt toezicht op ons. Dat doet de Autoriteit Financiële Markten ook.  
Het nummer van Achmea Bank N.V. bij de Autoriteit Financiële Markten is 12000011.

Privacy

Uw privacy – waarom vragen wij om uw gegevens?
We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de 
Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen 
zijn.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?

We gebruiken uw gegevens daarnaast:
-  om ons bestand van relaties te beheren;
-  om fraude te voorkomen en te bestrijden;
-  om statistisch onderzoek te doen;
-  om te voldoen aan de wet.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld:
-  de Wet bescherming Persoonsgegevens;
-  de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen;
-  de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars.



Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?
Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken? Stuur dan een brief of e-mail naar:

Marketing@woonfonds.nl
Woonfonds Hypotheken, Postbus 54 7300 AB Apeldoorn.

Gedragscode
Hypotheekverstrekkers, consumentenorganisaties, organisaties van tussenpersonen en de overheid hebben samen een gedragscode tot stand 
gebracht. Het belangrijkste doel van deze code is ervoor te zorgen dat u verschillende hypotheekoffertes beter met elkaar kunt vergelijken. De 
Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen, inmiddels opgegaan in Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, zie hierna, heeft tot 
taak toe te zien op de naleving van de gedragscode. Deze gedragscode kunt u bij ons opvragen
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