
 3c         Man 

3. Gegevens mede-schuldenaar
3a  Voornamen

3b  Achternaam  

3c  Geboortedatum

1. Gegevens hypotheek

1a Hypotheeknummer(s)

2. Gegevens hoofdschuldenaar  Bij twee schuldenaren: vul de gegevens van de tweede schuldenaar in.

2a Voornamen

2b Achternaam 2c Man

2c Geboortedatum

Vrouw

Vrouw

5c  Gekoppelde verzekeringen:
- verzekering soort
- verzekerd bedrag bij overlijden
- verzekeringsmaatschappij
- prognosekapitaal bij leven 

A

4. Gegevens tussenpersoon
4a  Naam tussenpersoon

4b     Naam aanvrager

4c  Plaats

5. Schuldenaren geven akkoord aan ING om de onderstaande hypotheekgevens eenmalig te verstrekken
aan de bovengenoemde tussenpersoon:

- aflossingskosten bij verkoop (Voordeelrente) (ja/nee)
- NHG (ja/nee)
- actuele maandlasten lening ( rente en aflossing)
- passeerdatum
- waarde onderpand
- schuldmarktwaarde verhouding
- inschrijvingsbedrag
- oorspronkelijke hoofdsom

5a  De standaard set hypotheekgegevens:  5b  per leningdeel:

- hypotheekvorm
- actuele schuldrest
- rentepercentage
- rentevaste periode in maanden
- restant looptijd lening deel

Indien van toepassing de volgende aanvullende informatie:

5d  Gekoppelde (bank)spaarhypotheek

− doelkapitaal
− (bank)spaarrente
− hoogste inleg
− laagste inleg
− maandelijkse inleg
− spaarsaldo

Dit formulier is electronisch in te vullen met behulp van Adobe Acrobat Reader

Toestemmingsfomulier opvragen hypotheekgegevens
Het doel van het verstrekken van deze gegevens is dat het intermediair genoemde 
schuldenaren een volledig advies kan geven naar aanleiding van een hulpvraag / 
uitvoering overeenkomst met schuldenaren / nazorg.



Printregel

6. Ondertekening en verklaring

6b Plaats

ING Bank N.V. (hierna: de ING) is statutair gevestigd aan het Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 
Amsterdam. De ING is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het deelregister 
Kredietinstellingen en financiële instellingen. Ook staat de ING onder het toezicht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). 
Neem voor informatie over het toezicht op de ING contact op met DNB (www.dnb.nl), de AFM (www.afm.nl) of de NMa (www.nmanet.nl).

ING kan niet in staan voor juistheid / actualiteit van de verstrekte gegevens. 
Recente of lopende gebeurtenissen en mutaties zijn mogelijk nog niet in onze administratie verwerkt.

Op het verwerken van bovenstaande gegevens is het Privacy Statement van toepassing van de tussenpersoon.
U kunt deze raadplegen op de website van de tussenpersoon zelf.

6a Datum

6c Handtekening 
      hoofdschuldenaar

6d Handtekening 
      mede-schuldenaar

U kunt uw handtekening als volgt plaatsen met behulp van Adobe Acrobat Reader:
1. Klik op het icoontje met de vulpen rechts bovenin de werkbalk
2. Vervolgens kiest u voor "Add signature" en u kiest voor de optie "draw"
3. Maak vervolgens met behulp van de muis uw handtekening
4. Kies voor "Apply"
5. U kunt vervolgens de handtekening in het betreffende vak voor de handtekening plaatsen
6. Herhaal dit voor een eventuele mede-schuldenaar
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