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Ontslag hoofdelijke 
aan sprake lijkheid en/of 
meeverbintenis  
Aanvraagformulier

Doel van dit Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en/of meeverbintenis (zonder  

formulier verhoging). Om uw verzoek correct af te handelen moeten wij over volledige en recente informatie beschikken.

Wilt u een ontslag indienen ínclusief een verhoging? Dan kunt u dit regelen via een volledig nieuwe aanvraag.

Houd bij uw verzending van de aanvraag rekening met de geldigheid van de productsoort*.

* • De offerte van de Obvion Woon Hypotheek is drie maanden geldig.

• De offerte van de Compact hypotheek is drie maanden geldig.

• De offerte van de Basis en de Obvion Hypotheek is vier maanden geldig.

U ontvangt van ons een stukkenlijst per e-mail. Daarna moet u de door ons benodigde documenten uploaden via ons  

adviseursportaal.

De beoordeling vindt plaats na ontvangst van álle documenten.

Datum

Hypotheeknummer

Algemene Naam kantoor

gegevens Tussenpersoonnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer

Reden aanvraag ∙ Ontslag, wegens:

∙ Meeverbintenis, wegens: 

Gegevens klanten Blijvende klant Vertrekkende klant

in geval van ontslag Naam en voorletters

hoofdelijke Geboortedatum

aansprakelijkheid Geslacht ∙ Man ∙ Vrouw ∙ Man  Vrouw

Burgerlijke staat vòòr  ∙ Gehuwd ∙ Gehuwd

beëindiging relatie □  ∙ in gemeenschap van goederen ∙ in gemeenschap van goederen 

□  ∙ op huwelijkse voorwaarden ∙ op huwelijkse voorwaarden

□  ∙ Geregistreerd partnerschap ∙ Geregistreerd partnerschap

∙ Samenwonend met overeenkomst ∙ Samenwonend met overeenkomst

□  ∙ Anders ∙ Anders

Gegevens klanten Nieuwe klant Nieuwe klant

in geval van Naam en voorletters

meeverbintenis Geslacht ∙ Man ∙ Vrouw ∙ Man ∙ Vrouw

Geboortedatum

Soort relatie tot persoon 1

Gegevens  Oorspronkelijke marktwaarde €

onderpand Huidige marktwaarde €
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Gezinssamenstelling   Huidig    Na ontslag cq meeverbintenis*

 volwassenen

 kinderen

 (inwonend)

* Als na ontslag één van de volgende situaties van toepassing is, vul dan ook de ‘toestemmingsverklaring    

informeren BudgetPlanner’ in en stuur deze door uw klant ondertekend mee met dit aanvraagformulier. Dit formulier vind u bij 

Downloads in ons adviseursportaal.

 Situatie 1: huishouden met 2 kinderen en een (gezamenlijk) inkomen tot € 25.000,- of

 Situatie 2: huishouden met 3 kinderen en een (gezamenlijk) inkomen tot € 30.000,-.

Gegevens Nationale Hypotheek Garantie: 

lening ∙ Ja ∙ Nee

 

 Is er sprake van een Inkomens- en Vermogenstoets? Vergeet dan niet het formulier Vermogenstoets (NHG toets) in te vullen.

 Hoeveel bedraagt de eigenwoningschuld van persoon 1 (blijvende klant)?

 Per 31-12-2012  €  

 Per heden  €

 Overzicht lening na aanpassing

 Leningdeel1 Hypotheekvorm2 Bedrag3 Nieuwe looptijd / vaste einddatum4

 

 1 

 2 

 

 3 

 4 

 5

 

  
 1 Vul hier het huidige leningdeelnummer in of ‘nieuw’ als het een nieuw te verkrijgen deel betreft.
 2  Vul hier de gewenste hypotheekvorm in ná de wijziging. 
 3 Vul hier de hoogte van het leningdeel in.

 4 • Voor bestaande leningdelen graag de (vaste) huidige einddatum invullen.

  • Voor nieuw te verkrijgen delen mag gekozen worden voor een vaste einddatum of een (nieuwe) looptijd. 

 

  Fiscale gegevens van de lening 

 Fiscaal regime5 Box6 Duur of einddatum hypotheekrenteaftrek7

 

 1 

 2 

 

 3 

 4 

 5

5 Vóór 1 januari 2013 of vanáf 1 januari 2013.
6 Box 1 óf box 3: bestaande combinatie delen kunnen gesplitst worden ingevuld met hetzelfde deelnummer.
7 Voor bestaande delen (niet nieuw verkregen) graag de einddatum hypotheekrenteaftrek invullen.

 Fiscaal gezien start het aflosschema van de nieuw verkregen delen per de 1e van de maand: 

 • ná het moment van passeren bij de notaris;

 • óf in dezelfde maand, als het passeren op de 1e dag van de maand plaatsvindt. 

  Zorg er daarom voor dat klanten niet eerder passeren bij de notaris dan de datum die wij per mail  

vermelden bij finaal akkoord.
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Is er sprake van inbreng van eigen middelen?

□ ∙ Ja, vul het bedrag in  € 

	 ∙ Nee

Overlijdensrisico- Is er sprake van een ORV?

verzekering (ORV) ∙ Nee

 ∙ Ja, met een verzekerd kapitaal van €

 

 Dient deze ongewijzigd te blijven doorlopen?

□ ∙ Ja

□ ∙ Nee, toelichting 

SEW/KEW/BEW Is er bij de lening sprake van een 

□ ∙ SEW

□ ∙ KEW

□ ∙ BEW

 Laat uw klant dan kiezen voor splitsen, toedelen, afkoop of fiscaal geruisloos voortzetten*. 

 Persoon 1 (blijvende klant)

 ∙ splitsen

□ ∙ toedelen

□ ∙ afkoop

□  ∙ fiscaal geruisloos voortzetten

 * Let op: op basis van toetsing kunnen de keuzemogelijkheden voor uw klant komen te vervallen. We nemen hierover apart   

 contact met u op.

Inkomensgegevens  Blijvende klant      

 Beroep

 Soort inkomen  ∙ Loondienst  ∙ Zelfstandig ondernemer       

   ∙ anders 

 Werkgever

 Plaats werkgever

 Soort arbeidscontract  ∙ Onbepaalde tijd  ∙ Bepaalde tijd

                        Einddatum     

  

   ∙ Flexibele arbeidsrelatie   

   ∙ Anders       

 Soort dienstverband  

 In dienst sinds 

 Buitenlandse belastingplichtige  ∙ nee  □∙ ja      □ 

 Totaal bruto inkomen per jaar €   

 Financiële verplichtingen per jaar 

 Alimentatieverplichting partner € * 

 Overige verplichtingen € * 

 Pensioeninkomen (toekomstig) € * 

 Ingangsdatum pensioen

   

  Nieuwe klant   Nieuwe klant  

 Beroep

 Soort inkomen  ∙ Loondienst  ∙ Zelfstandig ondernemer ∙ Loondienst  ∙ Zelfstandig ondernemer  

   ∙ anders     ∙ anders 

 Werkgever

 Plaats werkgever

 Soort arbeidscontract  ∙ Onbepaalde tijd  ∙ Bepaalde tijd ∙ Onbepaalde tijd  ∙ Bepaalde tijd

                        Einddatum                        Einddatum

   ∙ Flexibele arbeidsrelatie  ∙ Flexibele arbeidsrelatie

   ∙ Anders     ∙ Anders 



Soort dienstverband  

In dienst sinds 

Buitenlandse belastingplichtige  ∙ nee  □∙ ja ∙ nee  □∙ ja

Totaal bruto inkomen per jaar €  €

Financiële verplichtingen per jaar  

Alimentatieverplichting partner € * € *

Overige verplichtingen € * € *

Pensioeninkomen (toekomstig) € * € *

Ingangsdatum pensioen

Overige 
bijzonderheden,
opmerkingen 
en/of vragen
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