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Een woning kopen om te verhuren kan een interessante investering zijn. De Verhuurhypotheek van Lloyds 
Bank is een uitstekende optie om deze aankoop te financieren.  

Op dit formulier vindt u de informatie die wij nodig hebben om een Indicatief Hypotheek Aanbod (IHA) uit 
te kunnen brengen. Vul dit formulier in en stuur het mee met uw aanvraag.

Adres Bruto huuropbrengsten
per maand

Bruto werkelijke hypotheeklast 
per maand

✓ Hebben de aanvragers een eigenwoningverleden?    Ja           Nee

✓ Zo ja, is er dan nog minimaal 10 jaar recht op aftrek hypotheekrente?    Ja           Nee

✓  Zijn er andere verhuurde panden?    Ja           Nee

✓  Zo ja, vul dan de onderstaande tabel in: 

Vragen of opmerkingen
Zijn er bijzonderheden die u wilt melden? Zet deze in het onderstaande veld. Uiteraard kunt u ook altijd even contact met 
ons opnemen als u wilt overleggen.

Sneltoets
Gebruik onze sneltoets voor een indicatie van de betaalbaarheid van de Verhuurhypotheek: lloydsbank.nl/sneltoets

✓  Wat zijn de verwachte bruto en netto 
huurinkomsten van de woning (per maand)?       Bruto              Netto

✓  Wat zijn de bruto en netto maandlasten 
van de huidige woning?       Bruto              Netto

(Heeft de aanvrager geen eigen woning, maar woont hij/zij bij iemand in? Vul hier dan € 900 in)

https://www.lloydsbank.nl/sneltoets
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