
Aanvullende verklaring
in verband met het coronavirus

Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus en de economische gevolgen die dit mogelijk met zich meebrengt, vraagt ING om 
aanvullende informatie bij de hypotheekaanvraag voor een woning waarbij inkomen uit een eigen onderneming van toepassing is.

Met deze verklaring verkrijgen wij inzicht en vragen we nog eens extra te overwegen of ook in de huidige situatie rondom het coronavirus de 
hypotheeklasten en de overige vaste lasten kunnen worden betaald. 

De hypotheekadviseur zal de ingevulde en ondertekende ‘Aanvullende verklaring in verband met het coronavirus’ toevoegen aan de 
hypotheekaanvraag. 

1. Gegevens aanvrager/ondernemer

Invullen per aanvrager/ondernemer met (gedeeltelijk) inkomen uit onderneming.

1a Naam aanvrager

1b Naam adviseur

1c Invuldatum van deze verklaring

1d  Omschrijf in welke sector/ 
branche je werkzaam bent en 
beschrijf kort en bondig jouw  
activiteiten/specialisme.

1e  Was er impact van de corona 
crisis op jouw onderneming?

1f  Wat verwacht je dat in de 
komende zes maanden jouw 
omzet en bruto inkomen 
gemiddeld per maand zal zijn? 

 

 Ja, namelijk 

  

  

  

   Beschrijf kort en concreet de impact van het coronavirus. Bijvoorbeeld een vergelijking tussen de 
omzet in de laatste 12 maanden en de omzet in de 12 maanden voorafgaand aan de coronacrisis.

  
  Ga verder met 1f

 Nee, want

  

  

  

  Heb je bij vraag 1e nee ingevuld, ga dan verder met 2 ‘Verklaring en ondertekening’. 
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Ga verder op de volgende pagina.



1. Gegevens aanvrager/ondernemer   (vervolg) 

1g  Verwacht je de komende zes  
maanden overheidssteun n.a.v. 
de situatie rondom het  
coronavirus te ontvangen?

1h  Verwacht je dat jouw bruto  
inkomen in de komende zes  
maanden voldoende is om de  
hypotheeklasten, de overige  
kosten van gebruikelijk  
levensonderhoud en overige  
(financiële) verplichtingen te  
betalen?

1i  Heb je vraag 1h met ‘nee’  
beantwoord, maar beschik je wel 
over voldoende liquide eigen 
middelen (bijvoorbeeld spaargeld) 
om de komende 6 maanden de 
genoemde totale lasten te voldoen? 

2. Verklaring en ondertekening

Hierbij verklaar ik deze verklaring naar waarheid en beste weten te hebben ingevuld.

2a Datum

2c Naam aanvrager

2d Handtekening

 Ja 

  Hoeveel en wat is de status?

  

  

  

 Nee   Ga verder met 1h

 Ja   Ga verder met 2, verklaring en ondertekening 

 Nee   Ga verder met 1i

 Ja   Voeg dan een bewijs hiervan (bijvoorbeeld een bankafschrift) toe aan deze verklaring.

 Nee   Ga verder met 2, verklaring en ondertekening 

  2b Plaats 

ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, Amsterdam.
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