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Formulier toetsen 
betaalbaarheid

Meest recente gegevens over uw financiële situatie

Het is belangrijk dat uw lening past bij uw financiële situatie. Daarom willen wij samen met u bekijken of uw 
maandlasten nog betaalbaar zijn voor u. Hiervoor ontvangen wij graag de meest recente gegevens over uw 
financiële situatie. Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend per e-mail naar passendkrediet@alfam.nl of  
per post naar Antwoordnummer 2045, 3970 VD Bunnik.

Vul het formulier volledig in. Onjuist of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Contractnummer:  
(overnemen uit uw brief)

Persoonsgegevens Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 (indien van toepassing)

Naam

Geboortedatum

Adres Indien gelijk aan kredietnemer 1 niet nodig

Postcode Indien gelijk aan kredietnemer 1 niet nodig

Woonplaats Indien gelijk aan kredietnemer 1 niet nodig

E-mailadres

Telefoonnummer Indien gelijk aan kredietnemer 1 niet nodig

Huishouden en woonsituatie Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 (indien van toepassing)

Type huishouden 	■ Alleenstaand
	■ Alleenstaand met kinderen
	■ Gehuwd/Samenwonend
	■ Gehuwd/Samenwonend met kinderen

	■ Alleenstaand
	■ Alleenstaand met kinderen
	■ Gehuwd/Samenwonend
	■ Gehuwd/Samenwonend met kinderen

Woonsituatie 	■ Huurwoning
	■ Koopwoning
	■ Thuiswonend/Inwonend

	■ Huurwoning
	■ Koopwoning
	■ Thuiswonend/Inwonend

Inkomsten (hoofdinkomen) Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 (indien van toepassing)

Bruto-inkomen per maand
Soort inkomen

€
	■ Vast dienstverband
	■ Jaarcontract 
einddatum:  
	■ ½-jaar contract 
einddatum:  
	■ Geen dienstverband

€
	■ Vast dienstverband
	■ Jaarcontract 
einddatum:  
	■ ½-jaar contract 
einddatum:  
	■ Geen dienstverband

	■ Uitzendbureau/flex:
	■ fase A
	■ fase B
	■ fase C

	■ AOW
	■ Pensioen
	■ IVA of WAO
	■ WGA of WW of bijstand

	■ Uitzendbureau/flex:
	■ fase A
	■ fase B
	■ fase C

	■ AOW
	■ Pensioen
	■ IVA of WAO
	■ WGA of WW of bijstand
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Inkomsten (vervolg) Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 (indien van toepassing)

Overig inkomen per maand*
Soort inkomen

€
	■ Vast dienstverband
	■ Jaarcontract 
einddatum:  
	■ ½-jaar contract 
einddatum:  
	■ Geen dienstverband

€
	■ Vast dienstverband
	■ Jaarcontract 
einddatum:  
	■ ½-jaar contract 
einddatum:  
	■ Geen dienstverband

	■ Uitzendbureau/flex:
	■ fase A
	■ fase B
	■ fase C

	■ AOW
	■ Pensioen
	■ IVA of WAO
	■ WGA of WW of bijstand

	■ Uitzendbureau/flex:
	■ fase A
	■ fase B
	■ fase C

	■ AOW
	■ Pensioen
	■ IVA of WAO
	■ WGA of WW of bijstand

Lasten en toeslagen Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 (indien van toepassing)

Bruto woonlast per maand** € € Niet nodig als u samenwoont met kredietnemer 1

Huurtoeslag (als u huurt)* € € Niet nodig als u samenwoont met kredietnemer 1

Te betalen partneralimentatie* € €

Te betalen kinderbijdrage/
kinderalimentatie*

€ €

Kinderopvangkosten 
per maand*

€ € Niet nodig als u samenwoont met kredietnemer 1

Kinderopvangtoeslag 
per maand*

€ € Niet nodig als u samenwoont met kredietnemer 1

Lasten tweede huis* € 

  

€ Niet nodig als u samenwoont met kredietnemer 1 

  

Studielening* Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 (indien van toepassing)

Dit is een lening bij DUO: 
Dienst Uitvoering Onderwijs

Totale studieschuld €  
Maandlast €  
Let op: lost u niet af, vul dan 0 in bij ‘Maandlast’.  
Stuur in dit geval een overzicht van de hoogte van 
uw studieschuld op, te vinden in ‘Mijn DUO’.  
In de ‘Hulp bij aanleveren’ leest u de instructies. 

Totale studieschuld €  
Maandlast €  
Let op: lost u niet af, vul dan 0 in bij ‘Maandlast’.  
Stuur in dit geval een overzicht van de hoogte van 
uw studieschuld op, te vinden in ‘Mijn DUO’.  
In de ‘Hulp bij aanleveren’ leest u de instructies. 

Lopende verplichtingen* Omschrijving Totaalbedrag verplichting Maandlast

Bijvoorbeeld: Lening elders, onderhandse lening (een lening bij bijvoorbeeld een vriend, familielid of werkgever), rood staan op uw rekening, 
creditcard, betalingsregeling.

Verplichting 1 €  €  

Verplichting 2 €  €  

Verplichting 3 €  €  

Verplichting 4 €  €  

* Indien van toepassing
** De bruto woonlast is het bedrag dat maandelijks van uw rekening wordt geïncasseerd door uw hypotheekverstrekker of verhuurder.
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Autobezit Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 (indien van toepassing)

Heeft u één of meerdere 
auto’s?

	■ Ja
	■ Nee

Indien ja, geef hieronder aan op welke manier u uw 
auto(‘s) bezit. 

	■ Ja
	■ Nee

Indien ja, geef hieronder aan op welke manier u uw 
auto(‘s) bezit. 

Auto 1 	■ Privébezit
	■ Private lease
	■ Zakelijke lease met privégebruik
	■ Zakelijke lease zonder privégebruik

	■ Privébezit
	■ Private lease
	■ Zakelijke lease met privégebruik
	■ Zakelijke lease zonder privégebruik

Auto 2 	■ Privébezit
	■ Private lease
	■ Zakelijke lease met privégebruik
	■ Zakelijke lease zonder privégebruik

	■ Privébezit
	■ Private lease
	■ Zakelijke lease met privégebruik
	■ Zakelijke lease zonder privégebruik

Auto 3 	■ Privébezit
	■ Private lease
	■ Zakelijke lease met privégebruik
	■ Zakelijke lease zonder privégebruik

	■ Privébezit
	■ Private lease
	■ Zakelijke lease met privégebruik
	■ Zakelijke lease zonder privégebruik

Belangrijk om te weten
Omdat wij uw eventuele leningen elders in de berekening moeten meenemen, geeft u ons toestemming om een 
BKR-toets uit te voeren.

Toelichting
Indien gewenst, kunt u hier een toelichting geven op uw situatie.

 

 

 

 

 

Ondertekening Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 (indien van toepassing)

Verklaring Door ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met 
het volgende:
• De bovenstaande informatie komt overeen 

met mijn huidige situatie en ik ben bereid 
om aanvullende informatie te geven als mijn 
kredietverstrekker daarom vraagt. 

• Om te toetsen of de lening nog bij mijn financiële 
situatie past, zal er onder andere een BKR-toets 
worden uitgevoerd. 

Door ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met 
het volgende:
• De bovenstaande informatie komt overeen 

met mijn huidige situatie en ik ben bereid 
om aanvullende informatie te geven als mijn 
kredietverstrekker daarom vraagt. 

• Om te toetsen of de lening nog bij mijn financiële 
situatie past, zal er onder andere een BKR-toets 
worden uitgevoerd. 

Datum ondertekening

Handtekening

19
40

3_
30

03
20

21 In ons Privacy Statement op defam.nl leest u meer over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
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