
Toestemmingsformulier
opvragen klantgegevens

Met dit formulier geef je toestemming om de hypotheekgegevens te delen met je onafhankelijk hypotheekadviseur. De onafhankelijk 
hypotheekadviseur kan jou hiermee een volledig advies geven naar aanleiding van een hulpvraag, uitvoering van de overeenkomst tussen 
jou en je onafhankelijk adviseur of nazorg.

1. Hypotheeknummer(s)

1a Hypotheeknummer(s)
 (bijv. A-090-123456)

2. Jouw gegevens 

2a Voorletter(s)

2c Achternaam

2d Geboortedatum

3. Gegevens medeschuldenaar   Als er sprake is van twee schuldenaren vul dan hieronder de gegevens van de medeschuldenaar in.

3a Voorletter(s)

3c Achternaam

3d Geboortedatum

4. Gegevens onafhankelijk hypotheekadviseur

4a Naam onafhankelijk  
hypotheekadviseur (kantoornaam)

4b Naam adviseur  
(voor- en achternaam)

4c Plaats

5. Akkoord van aanvrager en eventuele medeschuldenaar

Aanvrager en eventuele medeschuldenaar geven akkoord om onderstaande hypotheekgegevens te verstrekken aan de bij punt 4 genoemde 
onafhankelijk hypotheekadviseur voor een periode van:

 30 dagen   1 jaar

Onderstaande gegevens worden verstrekt

De standaard hypotheekgegevens: Per leningdeel:
• Aflossingskosten bij verkoop (Voordeelrente ja/nee) • Hypotheekvorm
• NHG ( ja/nee) • Actuele restschuld
• Actuele maandlasten lening (rente en aflossing) • Rentepercentage
• Passeerdatum • Einddatum rentevaste periode
• Waarde onderpand (de laatste bij ING bekende waarde) • Einddatum leningdeel
• Schuld-marktwaardeverhouding 
• Inschrijvingsbedrag 
• Oorspronkelijke hoofdsom 

Indien van toepassing de volgende aanvullende informatie

Gekoppelde verzekeringen: Gekoppelde (Bank)Spaarhypotheek:
• Verzekeringsmaatschappij • Doelkapitaal
• Soort verzekering • (Bank)spaarrente
• Verzekerd bedrag bij overlijden • Hoogste en laagste inleg
• Prognosekapitaal bij leven • Maandelijkse inleg
    • Spaarsaldo

  2b Tussenvoegsel(s) 

  3b Tussenvoegsel(s) 
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Ga verder op de volgende pagina.



6.  Ondertekening en verklaring

Recente of lopende mutaties zijn mogelijk nog niet in onze administratie verwerkt. ING kan daarom niet garanderen dat de verstrekte 
gegevens juist en actueel zijn.

Op het verwerken van deze gegevens is het Privacy Statement van je onafhankelijk hypotheekadviseur van toepassing. Je kunt deze 
raadplegen op de website van je onafhankelijk hypotheekadviseur.

Hierbij verklaar ik/verklaren wij dat ik/wij akkoord ben/zijn met het verstrekken van bovengenoemde gegevens aan de onafhankelijk 
hypotheekadviseur genoemd bij onderdeel 4.

6a Datum

6c Naam ondertekenaar

6d Handtekening ondertekenaar

6e Naam medeschuldenaar 

6f Handtekening medeschuldenaar

Een digitale handtekening kan geplaatst worden met behulp van Adobe Acrobat Reader. Lees hieronder hoe dat werkt: 
1. Klik op het icoontje met de vulpen rechts bovenin de werkbalk. 
2. Kies voor “Add signature” en vervolgens voor de optie “draw”. 
3. Zet vervolgens met behulp van de muis een handtekening.
4. Kies voor “Apply”. 
5. plaats vervolgens in het betreffende vak de handtekening.
6. Herhaal dit voor een eventuele medeschuldenaar.

  6b Plaats 
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