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1  Gegevens van aanvrager (dit is de persoon die de hypotheek wil voortzetten)

1.1  Naam

1.2  Correspondentieadres

1.3 Postcode/woonplaats

1.4 Geboortedatum

1.5  Burgerlijke staat voor de 
scheiding of beëindigde 
relatie:

 Gehuwd   in gemeenschap van goederen  huwelijkse voorwaarden 
  Geregistreerd partner  met partnerschapsvoorwaarden  zonder partnerschaps- 

 Samenwonend         voorwaarden

1.6  Rekeningnummer 

2 Gegevens inkomen aanvrager

2.1  Loondienst

 

 

 

 

2.2 Overige inkomsten 
 

2.3 Zelfstandige

Bruto vast jaarinkomen:    €

Variabel inkomen per jaar:   €

 Fulltime   Parttime 
  Vast contract   Tijdelijk contract  met intentieverklaring   

        zonder intentieverklaring

 AOW  WW  VUT  Pensioen   Partner alimentatie

Bruto jaarbedrag:    €

Winst drie voorgaande jaren:

Jaar       €

Jaar       €

Jaar 
      €

Indien van toepassing nieuw rekeningnummer voor de automatische incasso van de rente  

en/of aflossing.

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek

Waarvoor is dit formulier?
Met dit formulier kunt u een verzoek indienen 
om de aansprakelijkheid op een a.s.r. hypotheek 
te wijzigen. 

Wat stuurt u met dit formulier mee?
- gewaarmerkt kopie geldig legitimatiebewijs 

(geen rijbewijs) 
- recente werkgeversverklaring conform laatste 

NHG model
- recente salarisstrook, uitkeringsspecificatie, 

pensioenopgave. 
-  Zelfstandige: aangiften inkomstenbelasting 

en aanslagen, jaarcijfers afgelopen 3 
kalenderjaren en een prognose lopend 
boekjaar en een uittreksel Kamer van 
Koophandel.

- recent kopie bankafschrift voorzien van  
salaris bijschrijving

- echtscheidingsconvenant of overeenkomst 
beëindiging geregistreerd partnerschap

Indien er sprake is van een nieuwe partner/
medeschuldenaar:
- gewaarmerkt kopie geldig legitimatiebewijs 

(geen rijbewijs) 
- inkomensstukken (zie hiernaast)

Kosten ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid: 
De kosten voor het ontslag hoofdelijke 
aansprakelijkheid bedragen € 225 per hypotheek.

Waar stuurt u het formulier naar toe?
Stuur het volledig ingevulde formulier en de 
bijlagen naar hypothekenbeheer@asr.nl.

Hypotheeknummer   
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3  Lopende persoonlijke verplichtingen aanvrager

  Soort krediet Geldverstrekker Hoofdsom Maandbedrag Einddatum

        €    €    

        €    €    

        €    €    

        €    €    

4 Alimentatieverplichtingen

 Partner alimentatie  

 Kind 1

 Kind 2

 Kind 3

 Kind 4

  €  per jaar

  €  per jaar

  €  per jaar

  €  per jaar

  €  per jaar

5 Gegevens eventuele nieuwe partner

5.1 Naam

 Adres

 Postcode/woonplaats

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer

5.2  Loondienst 
 
 

 

5.3 Overige inkomsten 
 

5.4 Zelfstandige 
 
 
 

5.5  Lopende persoonlijke 
verplichtingen

 

Bruto vast jaarinkomen:    €

Variabel inkomen per jaar:   €

 Fulltime   Parttime 
  Vast contract   Tijdelijk contract  met intentieverklaring   

        zonder intentieverklaring

 AOW  WW  VUT  Pensioen   Partner alimentatie

Bruto jaarbedrag:    €

Winst drie voorgaande jaren: Jaar    €

   Jaar    €

   Jaar    €

 

  Soort krediet Geldverstrekker Hoofdsom Maandbedrag Einddatum

6.1 Naam

 Adres

 Postcode/woonplaats

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer

 

    

    

    

    

  €   €   

  €   €  

  €   €   

  €   €  

6         Gegevens ex-partner (nieuw adres)
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6.2  Loondienst
Niet verplicht, maar wel gewenst voor 
een eventueel noodzakelijke inkomens- 
en vermogenstoets voor NHG. 

Bruto vast jaarinkomen:    €

Variabel inkomen per jaar:   €

 Fulltime   Parttime 
  Vast contract   Tijdelijk contract  met intentieverklaring   

        zonder intentieverklaring

6.3     Overige inkomsten  AOW  WW  VUT  Pensioen   Partner alimentatie

Bruto jaarbedrag:  

6.4  Zelfstandige Winst drie voorgaande jaren: Jaar  

   Jaar    €

   Jaar    €

6.5  Lopende persoonlijke 
verplichtingen

7 Is er sprake van uitkoop van de partner in verband met overbedeling?

 
 nee        ja Zo ja, voor welk bedrag?   €

Hoe gaat u dit bedrag financieren?  

 via een schenking. Indien beschikbaar graag de schenkingsovereenkomst meesturen. 

 via een nieuwe/aanvullende hypotheek. Met deze aanvraag zal ook de acceptatie voor de    

         aanvullende hypotheek worden behandeld.

 anders namelijk 

8 Welke polissen zijn aan de hypotheek verpand en wilt u deze wijzigen?

 Polisnummer(s):   
 
 

Wilt u deze beëindigen?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijf de gewenste 
wijziging: 
 

 

 

  nee, voortzetten:

Naam verzekeringnemer 1:  

Naam verzekeringnemer 2:  

Naam verzekerde 1:   

Naam verzekerde 2:         

  ja    Zo ja, graag een opgave afkoopwaarde opvragen en meesturen.  

9 Overzicht leningdelen nieuwe situatie

Leningnummer Aflosvorm  Bedrag  Rente  Box 1 of box 3

       €     

       €     

       €     

       €     

       €     

       €     

  €

  €
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10 Hebt u nog aanvullende informatie die belangrijk kan zijn voor de beoordeling van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid?

11 Bij een positieve beoordeling op de financiële haalbaarheid worden nog aanvullende documenten opgevraagd, waaronder:

-   bewijs inschrijving echtscheiding in burgerlijke stand 

-   echtscheidingsbeschikking 

-   concept akte van verdeling 

-   leven offerte

Indien er sprake is van een nieuwe partner/medeschuldenaar: 

-  verklaring hoofdelijke gebondenheid 

 

Afhankelijk van de situatie voor uw klant kunnen er naast deze stukken ook andere stukken opgevraagd 

worden.
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Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij a.s.r. gebeurt dat in 7 stappen 

Tijdens looptijd van een hypotheek is het mogelijk om de aansprakelijkheid van de hypotheek te wijzigen. Dit houdt in dat één van de geldnemers 

wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Het inkomen van de geldnemer die de hypotheek voortzet moet dit wel toelaten. Om uw 

aanvraag in behandeling te nemen, heeft a.s.r. diverse informatie en documentatie van uw klant nodig. Om u hierbij te helpen introduceren wij een 

aanvraagformulier. Indien er een verzekering is verpand aan de hypotheek, ontvangen wij ook graag een wijzigingsformulier.

Het totale proces staat uitgetekend in onderstaand schema. Maak voor het aanvragen van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid gebruik van het 

aanvraagformulier en stuur deze op naar hypothekenbeheer@asr.nl. 

stap 1  stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 stap 6 stap 7

U overlegt met U doet een verzoek Wij toetsen Wij sturen u Uw klant tekent  Het ontslag uit Wij sturen u en 

de klant tot ontslag de haalbaarheid een brief de aktes bij de hoofdelijkheid de klant 

 hoofdelijke   notaris wordt geregeld een bevestiging 

 aansprakelijkheid

Stap 1: U overlegt het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid met uw klant 
Klanten worden verzocht contact met u op te nemen. Deze verandering kan gevolgen hebben voor de maandlasten en fiscaliteiten. 

Stap 2: U doet een verzoek tot ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid 
Om de financiële haalbaarheid te toetsen heeft a.s.r. diverse informatie en documentatie van uw klant nodig. U stuurt het aanvraagformulier en 

documenten naar hypothekenbeheer@asr.nl. Met dit formulier vraagt u ook gelijk een offerte voor een polis wijziging bij ASR Levensverzekering.

Stap 3: Wij toetsen de financiële haalbaarheid  

Op basis van de opgestuurde stukken beoordeeld a.s.r. de financiële haalbaarheid van het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid inclusief de 

polis en informeert u hierover. Gebaseerd op de situatie van uw klant vragen wij bij u aanvullende informatie en documentatie op.

Stap 4: Wij sturen u een brief 
Op basis van de aanvullende gegevens, stuurt a.s.r. u een brief met betrekking tot de afwikkeling van het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid  

en de wijziging van de lening.

Stap 5: Uw klant tekent de aktes van ontslag bij de notaris 
a.s.r. stelt de akte van ontslag op en stuurt deze naar de notaris. U ontvangt een kopie van de akte ter kennisgeving. Alle geldnemers dienen 

bij de notaris de akte van ontslag en de wijzigingsformulieren te ondertekenen. De notaris stuurt de ondertekende stukken en de definitieve 

hypotheekakte naar a.s.r. 

Stap 6: Het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid en nieuwe polis wordt geregeld 
a.s.r. verwerkt het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid, eventueel een akte van medeschuldenaarschap en een wijziging van de verpande 

verzekering in de administratie.

Stap 7: Wij sturen u en de klant een bevestiging 
Wij sturen u en de klant een bevestiging van de administratieve wijziging. Bij uw klant wordt € 225 administratiekosten per hypothecaire lening  

in rekening gebracht.

brief OHA polis
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