Aanvraagformulier ontslag hoofdelijke
aansprakelijkheid zonder verhoging
Gegevens adviseur
M

Naam

V

Bedrijfsnaam
E-mailadres

Persoonlijke gegevens
Aanvrager

Nieuwe partner? (als deze er is)

Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (overdag)
E-mailadres

Hoeveel kinderen heeft u thuis
wonen (tot 21 jaar)?

Hypotheekgegevens
Hypotheeknummer
Meest recente WOZ-waarde woning

€

Waardepeildatum

-

- 20

Burgerlijke staat voor de scheiding of het einde van de relatie
Getrouwd in gemeenschap van goederen
Getrouwd met huwelijkse voorwaarden
Geregistreerd partner met partnerschapsvoorwaarden
Geregistreerd partner zonder partnerschapsvoorwaarden
Samenwonend met samenlevingscontract
Samenwonend zonder samenlevingscontract

Over de nieuwe situatie na de scheiding of het einde van de relatie
Koopt u uw (ex)-partner uit?

Betaalt u dat bedrag via een schenking?

Heeft u nee aangekruist? Vertel ons hoe u het betaalt

ja

nee

ja (= schenkingsovereenkomst meesturen)

€

Anders, namelijk…………………………………………………
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Heeft u ja aangekruist? Geef dan ook aan voor welk bedrag

nee

Moet de hypotheek omgezet worden naar een andere aflosvorm?
Leningdeelnummer

Restant hoofdsom

Aflosvorm

nee

ja, op deze manier
Bedrag box 3

€

€

€

€

€

€

€

€

Einddatum

* Als de looptijd niet wijzigt, hoeft u hier niets in te vullen.

Wordt in de nieuwe situatie een overlijdensrisicoverzekering afgesloten?

nee, de bestaande overlijdensrisicoverzekering blijft lopen (indien van toepassing)
ja
Heeft u ja aangekruist? Vul dan deze gegevens in als u ze al weet:
−

Verzekeraar

−

looptijd in maanden

−

verzekerd kapitaal bij overlijden €

−

Soort dekking:
o

Gelijkblijvend

o

Annuïtair dalend, dalingspercentage

o

Lineair dalend

%

Wilt u de nieuwe partner toevoegen als medeschuldenaar van de totale hypotheek? (als er een nieuwe partner is)
nee
ja
Heeft u ja aangekruist? Stuur dan ook alle persoonlijke en inkomensgegevens van uw nieuwe partner op (zie ´checklist
documenten ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid´).

Werk
Aanvrager

Het soort dienstverband

Nieuwe partner? (als deze er is)

loondienst vast dienstverband
loondienst met intentieverklaring
loondienst zonder intentieverklaring
zelfstandig ondernemer
pensioen of uitkering

loondienst vast dienstverband
loondienst met intentieverklaring
loondienst zonder intentieverklaring
zelfstandig ondernemer
pensioen of uitkering

Alimentatie
Einddatum

Te ontvangen partneralimentatie

€

per jaar

Te betalen partneralimentatie

€

per jaar

Andere leningen of kredieten
Heeft u een doorlopend krediet, studieschuld, persoonlijke lening of onderhandse lening?
nee
ja, ik heb ook nog deze leningen:
Soort lening

Geldverstrekker

Hoofdsom

Restant hoofdsom

maandbedrag*

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

* Is het maandbedrag minder dan 2% van het oorspronkelijke bedrag dat u heeft geleend? Dan ontvangen wij graag per lening de overeenkomst.

Heeft u een opmerking of een vraag? Deze kunt u hier aan ons kwijt
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U mailt dit samen met uw hypotheeknummer naar ib@tellius.nl.
Wilt u liever eerst telefonisch contact? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur via 020 - 318 96 50.
Zodra alles akkoord en verwerkt is, sturen wij u een bevestiging.

