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Aanvraag Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid
Met dit formulier kunt u ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. De kosten van dit ontslag zijn € 250,-.

Gegevens
Leningnummer																	

n

NHG

Naam financieel adviseur 												
Kantoor financieel adviseur											
E-mailadres financieel adviseur 									
Aanstellingsnummer														
Overblijvende klant 															
Vertrekkende klant															
Burgerlijke staat voor de scheiding								
of beëindiging relatie 														

n
n
n
n
n

Samenwonend
Gehuwd in gemeenschap van goederen
Gehuwd op huwelijkse voorwaarden
Geregistreerd partner met partnerschapsvoorwaarden
Geregistreerd partner zonder partnerschapsvoorwaarden

Gehuwd /geregistreerd partnerschap						
vóór 1 januari 2018?

n

Ja				n Nee

Huidige burgerlijke staat													n Alleenstaand
n Samenwonend
n Gehuwd in gemeenschap van goederen
n Gehuwd op huwelijkse voorwaarden
n Geregistreerd partner met partnerschapsvoorwaarden
n Geregistreerd partner zonder partnerschapsvoorwaarden
Gehuwd /geregistreerd partnerschap						
vóór 1 januari 2018?

n

Ja				n Nee

Aantal kinderen jonger dan 21 jaar								
Naam (eventuele) nieuwe partner 								
Geboortedatum																	

Inkomenssituatie aanvrager
Loondienst: bruto vast jaarinkomen							€
Stuur uw laatste inkomensgegevens mee:
werkgeversverklaring,salarisstrook, 							n
salarisbijschrijving van maand salarisstrook en
eventueel de jaaropgaven van de afgelopen
drie jaar																				n
																								n
																								n

Full-time							

n

Part-time

Vast contract
Tijdelijk contract met intentieverklaring
Tijdelijk contract zonder intentieverklaring

Overige inkomsten: bruto jaarbedrag							€
Stuur bij een zelfstandig ondernemer met
KvK-inschrijving een inkomensverklaring mee.		 n AOW			
Voor meer informatie kijkt u op onze website.

n

WW			

Bruto alimentatieverplichting aan ex-partner			 €

n

VUT			

n

Pensioen			

n

Alimentatie

per jaar

Loondienst: bruto vast jaarinkomen							€
Stuur uw laatste inkomensgegevens mee:
werkgeversverklaring,salarisstrook, 							n
salarisbijschrijving van maand salarisstrook en
eventueel de jaaropgaven van de afgelopen
drie jaar																				n
																								n
																								n

Full-time							

n

Part-time

Vast contract
Tijdelijk contract met intentieverklaring
Tijdelijk contract zonder intentieverklaring
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Inkomenssituatie nieuwe partner
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Overige inkomsten: bruto jaarbedrag							€
Stuur bij een zelfstandig ondernemer met
KvK-inschrijving een inkomensverklaring mee. 		 n AOW		
Voor meer informatie kijkt u op onze website.
Is de nieuwe partner gehuwd geweest?					

n

n

WW		

n

VUT		

n

Pensioen		

n

Alimentatie

Ja				n Nee

Bruto alimentatieverplichting aan ex-partner			 €

per jaar

Financiële verplichtingen van u en uw eventuele nieuwe partner (inclusief studieschuld en onderhandse lening)
Soort verplichting				 Schuldeiser							 Leensom								 Maandbedrag						 Einddatum

Koopt u uw partner uit (overbedeling)?				

n

Ja				n Nee

Zo ja, voor welk bedrag?													€
Gaat u dit bedrag lenen?												n Ja				n Nee
Wilt u de lening verhogen?											n Ja				n Nee
Zo nee, op welke manier gaat u 									
de overbedeling betalen?			

Overige opmerkingen

Onderpand
Waarde van de woning die u gebruikt bij de 			 €
verdeling van de woning via de notaris
Canonverplichting erfpacht per jaar							 €

Omzetten soort lening of aflosvorm
Huidige situatie hypotheek
Leningdeel							1												2												3												4												5
Soort lening/aflosvorm
€

€

€

€

Schuldrest							 €

€

€

€

€

Box 3										 €

€

€

€

€

Bedrag									€
Looptijd (in maanden)		
Rente										
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Gewenste situatie hypotheek *
Leningdeel							1												2												3												4												5
Soort lening/aflosvorm
Bedrag									€

€

€

€

€

Schuldrest							 €

€

€

€

€

Box 3										 €

€

€

€

€

Looptijd (in maanden)		
Rente										

* Let op: Ga bij de gewenste situatie uit van de leningdelen die al bestaan.
Een voorbeeld:
De huidige hypotheek bestaat uit twee leningdelen van € 50.000, -. U wilt één leningdeel annuïtair van € 75.000,- en één leningdeel aflossingsvrij
van
€ 25.000,-. De hypotheek komt er dan als volgt uit te zien:
• 1 leningdeel € 50.000,- annuïtair
• 1 leningdeel € 25.000,- annuïtair
• 1 leningdeel € 25.000,- aflossingsvrij
Houdt u alstublieft ook rekening met het volgende. Wordt het eigendom van de lening overgedragen? Dan moet de lening misschien omgezet
worden naar een annuïtaire of lineaire aflosvorm. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Aflossen hypotheek
Wilt u ook een deel van de hypotheek aflossen? Geef dan hieronder aan om welk bedrag en welk leningdeel het gaat.

Overige vragen
Wat gebeurt er met een eventuele verpande verzekering of rekening?
Let op: Wij gebruiken de waarde van de verzekering of rekening voor het terugbetalen van de lening. Wij vragen de maatschappij om de
verzekering of rekening te beëindigen zodra de omzetting is goedgekeurd. Wij passen het maandbedrag van de lening aan op het moment dat wij
de terugbetaling hebben ontvangen.

Vaak is een overlijdensrisicoverzekering nodig. Bestaande overlijdensrisicoverzekeringen kunnen worden meegenomen.
Ook kan een nieuwe overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten. Hoe wilt u het overlijdensrisico afdekken?
Graag hieronder uw toelichting.

Wilt u een nieuwe rentevaste periode afspreken? n Ja				n Nee
In sommige gevallen moeten kosten worden
betaald voor het wijzigen van de
huidige rentevaste periode.
Hebt u nog een vraag of opmerking?
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Ondertekening aanvrager
Door het ondertekenen van dit formulier:
• gaat u ermee akkoord dat wij het BKR (Bureau Krediet Registratie) raadplegen
• geeft u toestemming aan uw financieel adviseur om deze aanvraag te behandelen
• verklaart u dat u deze aanvraag naar waarheid hebt ingevuld
Naam aanvrager																
Handtekening																		
																								
Datum																					
Plaats																						
Naam (eventuele) nieuwe partner								
Handtekening
																								
Datum																					
Plaats																						

Ondertekening financieel adviseur
Bedrijfsnaam																		
Naam financieel adviseur												
Datum																					
Plaats																						
Handtekening
																								

Versturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier per e-mail naar hbj@deltalloyd.nl.
Meer informatie over ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid vindt u op onze website.

Nationale-Nederlanden Bank NV (statutair gevestigd te Den Haag), handelsregisternr. 52605884
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