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Extra vragen gedurende de coronacrisis voor alle zelfstandig ondernemers

Veel zelfstandigen ervaren de gevolgen van de corona-crisis. Reden voor Woonfonds om extra aandacht te besteden aan zelfstandig ondernemers 
die nu een hypotheek aanvragen. Naast de benodigde documenten vragen wij u bijgaand formulier met extra vragen in te vullen. 

Wordt uw onderneming financieel getroffen door de corona-crisis?   Ja Zo ja, beantwoord de vragen 2 tot en met 6.
    Nee Zo nee, beargumenteer uw antwoord bij vraag 1.

1. Beargumenteer hieronder op welke gronden de corona-crisis geen gevolgen heeft voor uw onderneming. 

2. Op welke wijze wordt uw onderneming getroffen door de corona-crisis?

3. Op welke wijze bent u van plan hiermee om te gaan?

4. Hoe zal dat financieel voor u uitpakken?

Contact

 013 461 20 20

 woonfonds.net

 adviseurs@woonfonds.nl

Post

 postbus 21395

3001 AJ Rotterdam

    @woonfonds

 linkedin.com/company/Woonfonds

facebook.com/woonfonds
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5. Heeft u overheidssteun aangevraagd en wat is de inhoud en status hiervan? 

6. Heeft u voldoende reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen? Geef hieronder toelichting.

Ingevuld door:

Naam onderneming:

Naam en handtekening ondernemer: 

Naam en handtekening adviseur:

Naam en handtekening boekhouder:

Datum:

Dit formulier maakt onderdeel uit van de hypotheekaanvraag en is niet vrijblijvend. We verwachten een gedegen onderbouwing van de antwoorden 
ondersteund met bewijs. Denk daarbij aan:
- Aantonen eigen middelen of reserves.
- Lopende opdrachten en/of contracten.
- Bewijs staatssteun.
- Branche verwachtingen.

De extra informatie is nodig voor het verantwoord samenstellen van een renteaanbod.

Vervolg extra vragen i.v.m. corona-crisis

Woonfonds hanteert een richtlijn van 3 maanden van het bruto jaarinkomen. Afhankelijk van branche, bedrijf of onderbouwing kan hier van 
afgeweken worden.
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Formulier terugsturen
U stuurt dit ingevulde en getekende formulier terug
• via de upload-mogelijkheid op woonfonds.net/uploaden
• per post naar:

Woonfonds
Postbus 21395
3001 AJ Rotterdam

Om persoonsgegevens te beschermen, mag u dit formulier niet naar ons mailen.

Woonfonds en uw persoonsgegevens
Uw gegevens in vertrouwde handen.
Sluit u een hypotheek af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij gebruiken uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Of de gegevens die op
uw identiteitsbewijs staan. Ook kunnen we u vragen om uw inkomensgegevens of een werkgeversverklaring. Of uw bankrekeningnummer voor het
automatisch afschrijven van uw maandlast. We gebruiken ook de waarde van uw huis, de hoogte van uw hypotheek of gegevens over eventuele
betalingsachterstanden. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld 
uw registratie op bij het Bureau Krediet Registratie. Of we vragen gegevens over u op bij het Kadaster of de Kamer van Koophandel. Soms kopen we 
informatie van bedrijven aan wie u toestemming heeft gegeven om gegevens over u te verzamelen en te verkopen.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op woonfonds.net/privacy. Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen verwerking 
van uw gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl of stuur een brief naar:

Achmea B.V.
Privacy manager
Postbus 866
3700 AW Zeist

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.
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