Checklist
Lever alle documenten aan die voor u van toepassing zijn.

1. Vul alle ontvangen documenten in.

Controleer of alle gegevens juist zijn. Vul uw volledige rekeningnummer (IBAN) en ontbrekende
contractnummers in. En plaats (beide) uw handtekening op de geel gemarkeerde vlakken.

Let op: de handtekening dient overeen te komen met de handtekening
op het legitimatiebewijs om vertraging te voorkomen!

2. Verzamel alle documenten zoals aangegeven op de volgende pagina.

Belangrijk: Om uw aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken, houdt u rekening met de
volgende aandachtspunten:
-

Kopieer alle documenten op A4 papier.
Elk document op een nieuw vel kopiëren.
Rekeningafschrift gedownload in .PDF via
uw internetbankieren.
Zorg dat alle kopieën goed leesbaar zijn.

-

Geen nietjes of paperclips gebruiken.
Geen print-screen van uw afschriften.
Geen foto van de computer.
Niet schrijven, tekenen, omcirkelen of
doorhalen/arceren op de documenten.

3. Stuur alle kopiedocumenten op.
U mag alle documenten in de retourenvelop sturen naar:
Leningvisie.nl
Postbus 67
5600 AB Eindhoven
Of versturen naar info@leningvisie.nl.

Maak een kopie van de volgende documenten:

Uw identiteitsbewijs
Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs (voor- en achterkant). Of
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (voor- en achterkant). Graag per
kredietnemer op een apart A4 aanleveren.

Een overzicht van uw inkomen
Uw loonstrook, niet ouder dan twee maanden. Of recent overzicht van huidig
pensioen en/of uitkering. Bent u 57 jaar of ouder? Stuur dan ook uw te
ontvangen pensioen op. Dit is gemakkelijk te downloaden via
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Een recent rekeningafschrift
Een afschrift van één hele maand niet ouder dan twee maanden. Zorg er s.v.p.
voor dat de hoogte van de loon- ( of uitkering) bijschrijving overeenkomt met de
bijschrijving op de bankafschriften. Via internetbankieren kunt u een print of .pdf

van één hele maand maken. Op het afschrift moet te zien zijn:






NAW gegevens
Inkomen
Saldo en limiet
Hypotheek- of huurlasten. Stuur meer rekeningafschriften als voor
inkomen en hypotheek- of huurlasten verschillende
rekeningnummers worden gebruikt.

* Stuur meerdere rekeningafschriften toe, indien de salarissen en/of
woonafschrijvingen van meerdere rekeningen geschiedt.
Actueel saldo overzicht over te sluiten lening(en)
Het maandoverzicht van lening(en) die worden overgesloten niet ouder dan twee
maanden. Stuur een kopie van de voorzijde (16 cijferige nummer) van uw
creditcard mee als het om een roodstand op uw creditcard gaat. Verkoopt u uw
huis en heeft u een restschuld? Stuur dan ook een kopie van de afrekennota van
de notaris mee.

