
Persoonlijke gegevens

    Aanvrager/aanvraagster  Echtgeno(o)t(e)/partner

Familienaam    

Voornamen (voluit)    

Adres     

Postcode     

Woonplaats    

Telefoon thuis    

Telefoon werk    

Geboortedatum    

Geboorteplaats    

Nationaliteit    

Beroep     

   

Burgerlijke staat

Samenwonend    Ja  Nee, zo ja, sinds   Ja  Nee, zo ja, sinds 

Geregistreerd partnerschap   Ja  Nee, zo ja, sinds   Ja  Nee, zo ja, sinds 

zonder registratievoorwaarden   Ja  Nee    Ja  Nee

op huwelijkse voorwaarden   Ja  Nee    Ja  Nee

Eerder gehuwd geweest   Ja  Nee, zo ja, van   Ja  Nee, zo ja, van 

    tot    tot 

Huwelijk ontbonden door   overlijden  echtscheiding  overlijden  echtscheiding

Heeft er boedelscheiding

plaats gehad?    Ja  Nee, zo ja, bij notaris(kantoor)   Ja  Nee, zo ja, bij notaris(kantoor)

     

    Te  Te 

Slotverklaring

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren:

-  alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de eventuele bijlage(n);

-  er mee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat door ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., Florius informatie bij de 

Stichting Bureau Kredietregistratie in Tiel wordt opgevraagd;

-  er mee bekend te zijn er mee in te stemmen dat acceptatie van de hoofdelijke gebondenheid door ABN AMRO 

Hypotheken Groep B.V., Florius plaatsvindt onder voorbehoud van een positief resultaat van ons “ken uw klant 

acceptatieproces”. Het “ken uw klant acceptatieproces” behelst aspecten als identificatie, verificatie en risicobeheersing;

-  de op de hypotheek van toepassing zijnde Voorwaarden Florius Hypotheek te hebben ontvangen en daarvan kennis te 

hebben kunnen nemen en accepteert de lening onder de gestelde voorwaarden.

Aanvraagformulier hoofdelijke aansprakelijkheid

Hypotheeknummer:
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  2

Plaats 

Datum 

Handtekening  aanvrager/aanvraagster   echtgeno(o)t(e)/partner

     

Wet Bescherming Persoonsgegevens

ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., Florius zal uw persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. De verwerking van uw persoonsgegevens door ABN AMRO 

Hypotheken Groep B.V., Florius zal in het kader van de efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het 

bijzonder gericht op de volgende activiteiten: het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten; het aangaan en 

uitvoeren van overeenkomsten met betrokkenen en het uitvoeren van betalingsverkeer; het verrichten van analyses 

van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden; het uitvoeren van (gerichte) 

marketingactiviteiten ten einde een relatie met betrokkenen tot stand te brengen en /of met een cliënt in stand te houden 

dan wel uit te breiden; het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het 

bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen gericht tegen ABN AMRO Hypotheken 

Groep B.V., Florius haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van de deelname aan waarschuwingssystemen; 

het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
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