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Spaargeld (aanvrager)   Spaargeld (partner) 

 
Spaargeld                       €........................................................... 
Aandelen                        €........................................................... 
Beleggingsfondsen        €........................................................... 
 

 
Spaargeld                          €……………… 
Aandelen                           €……………… 
Beleggingsfondsen            €……………… 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klantprofiel 

 
Dit formulier heeft ten doel om de juistheid van de door u opgegeven persoonlijke en financiële gegevens vast te 
stellen en de volledigheid van de informatie verstrekking door de adviseur te garanderen.  
 

Onderwerp van het gesprek:  hypotheek    2e hypotheek   consumptief  krediet   

Persoonlijke gegevens Aanvrager Persoonlijke gegevens Partner                                                    Geen  

Naam     Naam   

Roepnaam  man    vrouw      Roepnaam   man    vrouw 

Adres   Adres 

Postcode  en Woonplaats Postcode  en Woonplaats 

Geboortedatum Geboortedatum 

Telefoonnummer  Telefoonnummer 

  E-mail   E-mail 

  Nationaliteit   Nationaliteit 

  Burgerlijke staat   Burgerlijke staat 

Gescheiden   Ja / nee   > zo ja, wanneer? : Gescheiden  Ja / nee  > zo ja, wanneer? : 

  Kinderen    Ja / nee       Aantal:                            Kindereren   Ja / nee 

  Naam:                                                           Geboren:                                                                                                            Naam:                                                           Geboren:                                                                                                          

  Naam:                                                           Geboren:   Naam:                                                           Geboren: 

  Naam:                                                           Geboren:   Naam:                                                           Geboren 

 Roker      ja     nee            ja     nee 

Financiële situatie aanvrager                                                     

Werkzaam in/als   Loondienst     Zelfstandig     Eenmanszaak    BV      VOF  AOW / Pensioen 

Bruto jaarsalaris  (incl. vakantiegeld en vaste 13e maand) 

Functie/Beroep  Hoogst afgeronde opleiding:  

Arbeidscontract  flexwerker  Onbepaalde tijd  Bepaalde tijd Begin- en einddatum  

Soort contract  Fulltime  Parttime Parttimepercentage ………….  % 

Financiële situatie partner                                                          

Werkzaam in/als   Loondienst     Zelfstandig     DGA  AOW / Pensioen 

Bruto jaarsalaris  (incl. vakantiegeld en vaste 13e maand) 

Functie/Beroep  Hoogst afgeronde Opleiding: 

Arbeidscontract  flexwerker  Onbepaalde tijd  Bepaalde tijd Begin- en einddatum  

Soort contract  Fulltime  Parttime Parttimepercentage ………….  % 
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Bestaande consumptieve krediet(en)  ja   nee           

 
1) Soort lening              : ……………………………………………...       Geldverstrekker: ………………………………. 
Ingangsdatum        : …… / …… / …………                                    Bruto maandlasten:……………………………                                                                                                                              
Einddatum lening         : …… / …… / …………   
Hoofdsom       : € ………………………  (limiet bij aanvang)    Restant hoofdsom (saldo) : € ………….…………………………………… 
Rentepercentage      : ………….. %                                                  
2) Soort lening             : …………………………………………………    Geldverstrekker:   ……………………………………………………………. 
Ingangsdatum       : …… / …… / …………                                     Bruto maandlasten:……………………………….………………………… 
Einddatum lening        : …… / …… / …………   
Hoofdsom      : € ………………………(limiet bij aanvang)       Restant hoofdsom : € ……………………………………………………….. 
Rentepercentage     : ………….. %                                                   
 
Waarvoor is het geld geleend?    .............................................................................................……………………………(doelstelling lening) 

Is er momenteel een actieve BKR-registratie met achterstandscodering?  Ja /nee……………Zo ja, welke codering?.....................................     

 

Pensioenopbouw (aanvrager en partner)          

Pensioensamenvattting aanleveren: www.mijnpensioenoverzicht.nl  
 

Opmerking: Uw Digid is hiervoor benodigd. 
 

 

Bestaande woonsituatie     koopwoning                 huurwoning 

 
Huidige huur               : € …………………………………….. per maand (“kale huur” excl. energielasten) 
Geschatte marktwaarde woning                         : € .................................................... (verkoopwaarde) 
Woning reeds verkocht?                                     : Ja / Nee………..Zo ja, voor welk bedrag? €………………………….. 

 

Bestaande hypotheek(delen)  ja   nee            

1) Soort hypotheek       :…………………………………………………   Hypotheekbank: …………………………………………………………….. 
Ingangsdatum        : …… / …… / …………                                   Bruto maandlasten:…………………………………………………………..                                                                                                                 
Einddatum hypotheek  : …… / …… / …………   
Hoofdsom bij aanvang : € ………………………                                    Restant hoofdsom : € ………….…………………………….……………. 
Rentepercentage      : ………….. %                                                   Tot wanneer staat de rente vast?.......................................................... 
  
2) Soort hypotheek      : …………………………………………………    Hypotheekbank:   …………………………………………………………. 
Ingangsdatum       : …… / …… / …………                                     Bruto maandlasten ……………………………………………………….. 
Einddatum hypotheek  : …… / …… / …………   
Hoofdsom bij aanvang : € ………………………                                    Restant hoofdsom : € ………………………………..…………………… 
Rentepercentage      : ………….. %                                                   Tot wanneer staat de rente vast?........................................................ 
 
Bestaande polis/spaarrekening bij …………………………………………………………….. 
Dekking bij overlijden:…………………………………………………………………………… 
Premie per maand: €……………………………………………………………………………. 
Ingangsdatum:………………………………………Einddatum………………………………………(a.u.b. kopie laatste polisblad aanleveren)                       

Nieuwe woonsituatie          

 
Nieuwe woning:  Bestaande woning                             Nieuwbouw te: ………………………Projectnaam………………..Bouwnr………… 
Type woning:   Eengezinswoning                              Appartement ➔ servicekosten VVE  €………………………… per maand 
Koopsom:                         €……………………..       kosten koper  vrij op naam 
Onderpandadres:                        …………………………………………………………………………………………….. 
Meerwerk / bouwdepot:                 €…………………….. 
Bouwrente:    ja   nee bedrag: € …………………. 
Financieren renteverlies tijdens bouw:  ja   nee bedrag: € ………………….(maximaal 4% van het hypotheekbedrag) 
Overdrachtsdatum: ………………………. 
Ontbindende voorwaarden? Ja / Nee      Bankgarantie nodig:  ja  nee per:…………………….. 
Erfpacht   ja   nee                                Indien ja, Erfpacht per jaar:  € ………………..tot wanneer?…………………………….. 
Einddatum erfpachtovereenkomst:……………………………  Gemeentelijke erfpacht    Particuliere erfpacht (woningcooperatie) 
Gewenste maximale hypotheek maandlast:  € ………………………bruto / netto (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Wij zijn voornemens om nog …………..…..jaar in deze woning te blijven wonen  

 

 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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Doelstellingen klant  
❑ ik wil een woning kopen, koopprijs €_____________________k.k.; 
❑ ik wil mijn huidige hypotheek omzetten/aanpassen/verhogen; 
❑ ik wil zo laag mogelijke maandlasten 
❑ ik wil de rente lang vast zetten (minimaal 10 jaar of langer); ❑ ik wil een variabele rente; 
❑ ik wil de hypotheek gedurende de looptijd geheel/gedeeltelijk, voor _____% inlossen; 
❑ ik vind een betrouwbare en bekende geldverstrekker belangrijk; 
❑ ik wil extra kunnen aflossen 
❑ ik wil een hypotheek die ik kan meeverhuizen; 
❑ ik wil een kortere looptijd i.v.m. pensioen. Gewenste looptijd ____ jaar; 
❑ ik wil een kortere looptijd i.v.m. de maximale aftrekbaarheid hypotheekrente van 30 jaar. 
❑ ik wil de hypotheek volledig aflossen bij overlijden van mij of mijn partner 
❑ ik wil een maximale bruto/netto hypotheeklast van € ___________ per maand; 
❑ ik wil een consumptief deel meenemen in de hypotheek van € _____________________; 
❑ Wat is de door u gewenste pensioenleeftijd? Jaar 
❑ Overige wensen / doelstellingen:_____________________________________________. 
 
Kennis en ervaring  
Bent u een starter op de woningmarkt?    Ja   Nee 
 
Bent u bekend met de volgende kenmerken en risico’s van een hypotheek: 

 Bij een annuïteitenhypotheek blijft de bruto maandlast gedurende de looptijd 
gelijk. De netto lasten stijgen omdat de hypotheekrenteaftrek minder wordt 
gedurende de looptijd. 

 Bij een lineaire hypotheek dalen de bruto maandlasten tijdens de looptijd van 
de hypotheek. De aflossing is iedere maand gelijk en er wordt rente betaald 
over de nog uitstaande hypotheekschuld. 

 Bij een spaarhypotheek is de spaarrente gekoppeld aan de hypotheekrente; 
 Bij een aflossingsvrije hypotheek is de maandlast lager, maar blijft er aan het 

einde van de looptijd een restschuld over. 
 
Wat weet u van de fiscale aftrekbaarheid van rente van (hypothecaire) leningen? 

 Ik ben bekend met de maximering van de fiscale aftrekbaarheid van de 
hypotheekrente tot 30 jaar (Wet IB 2001) en dat voor nieuwe leningen de 
hypotheekschuld ten minste o.b.v. annuïteiten in maximaal 30 jaar moet 
worden afgelost. 

 Ik ben bekend met de bijleen-regeling (bij verkoop van de bestaande eigen 
woning) 

 Ik ben bekend met het verschil tussen de fiscale aftrekbaarheid van leningen 
voor  de eigen woning en voor bijvoorbeeld een auto (consumptieve leningen) 

  
Hoe heeft u de bovenvermelde kennis opgedaan? 
  Via gesprekken met familie, kennissen en/of vrienden.  
  Door het lezen van vakliteratuur, hypotheekbrochures en via internet 
 
Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat?  
  Daar weet ik heel veel van   Daar weet ik genoeg van 
  Ik weet daar weinig van  Daar weet ik niets van 
 
Wat weet u van het inkomen van uw nabestaanden na uw overlijden?   
  Daar weet ik heel veel van   Daar weet ik genoeg van 
  Ik weet daar weinig van  Daar weet ik niets van 
 
Wat weet u van uw inkomenssituatie als u arbeidsongeschikt wordt?  
  Daar weet ik heel veel van   Daar weet ik genoeg van 
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  Ik weet daar weinig van  Daar weet ik niets van 
Heeft u al eerder ervaring opgedaan met een hypotheek?   
  Nee, ik heb geen ervaring met hypotheken. 
      Ja, ik heb al eerder een hypotheek afgesloten of heb nog een hypotheek 
 
Hoe is uw kennis van uw financiële situatie (denk aan uw inkomsten- en uitgavenpatroon) 
❑  Uitstekend ❑  Goed ❑  Voldoende ❑  Matig ❑  Slecht 
 
Hoe heeft u deze kennis opgedaan? 
  Door het invullen van een NIBUD Budgetteringsformulier. 
  Via een financieel planningsprogramma via mijn internet bankieren.  
  Door het zelf goed bijhouden van mijn inkomsten en uitgaven. 
 
Risicobereidheid 
Bent u zich bewust van het restschuld risico?  Ja   Nee 
Indien ja, bent u bereid dit risico te lopen?       Ja  Nee 
 
Hoeveel van de hypotheekschuld wilt u op het eind van de looptijd hebben afgelost?  

 De gehele hypotheek    75% tot 100% 
 50%       Ik wil niets aflossen 
 

Wilt u deze aflossing realiseren door:                   hypotheek aflossen    zelf sparen
  
Bent u bereid een renterisico te lopen met als gevolg eventuele wijzigingen in de maandlast? 

 Ik wil gedurende de gehele looptijd van de hypotheek stabiele maandlasten. 
 Ik wil zekerheid van gelijkblijvende maandlasten voor een langere periode 
 Ik vind een stijging van de hypotheek maandlast acceptabel. 
 Ik vind het belangijker dat ik de 1e rentevast periode een lagere hypotheek 

maandlast heb, ook al betekent dat een groter risico dat mijn maandlast bij 
verlenging van de rentevast periode stijgt door een hogere (gestegen) rente. 

 
Wilt u na overlijden/werkloosheid/arbeidsongeschiktheid van uw partner in de woning blijven 
wonen?                                Ja   Nee 
 
Wilt u het risico van overlijden /werkloosheid / arbeidsongeschiktheid verzekeren? (d.m.v. 
een woonlastenverzekering)     Ja   Nee 
 
heeft u alternatief vermogen of inkomsten om het risico van inkomensterugval op te vangen? 
Ja / Nee……………Zo ja, welk bedrag? €…………………. 
 
Bent u bereid het risico te nemen dat bij een lager inkomen van u en/of uw partner na 
overlijden u toch de kosten van de financiering moet blijven opbrengen?  
  Ja    Beperkt   Nee 
 
Bent u bereid het risico te nemen dat bij een lager inkomen van u en/of uw partner bij 
arbeidsongeschiktheid u toch de kosten van de financiering moet blijven opbrengen?  
  Ja    Beperkt   Nee 
 
Bent u bereid het risico te nemen dat bij een lager inkomen van u en/of uw partner bij 
werkloosheid u toch de kosten van de financiering moet blijven opbrengen?  
  Ja    Beperkt   Nee 
 

Wat bent u bereid om aan te passen in uw uitgavenpatroon als zich financiële tegenvallers 
voordoen? ……………………………………………………………………………………………….. 
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Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument 

Wij vinden het belangrijk goede voorlichting te geven op het gebied van financiële producten. De dienstenwijzer/dienstverleningsdocument geeft 
informatie over wat klanten van ons mogen verwachten. Hierbij verklaart u de dienstenwijzer/dienstverleningsdocument (AFM)  
van ons te hebben ontvangen en dat de inhoud daarvan met u besproken is. 

Wet Bescherming Persoonsgegevens  

Uw persoonsgegevens gebruiken wij binnen De Leeuw & Paludanus Financieel Advies B.V. voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, 
marketingactiviteiten, fraudepreventie en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Mocht u verder geen informatie meer willen ontvangen, 
dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden door een brief te sturen naar De Leeuw & Paludanus Financieel Advies B.V. te Capelle a/d IJssel. 

 
U geeft toestemming aan De Leeuw & Paludanus Financieel Advies B.V. om door middel van e-mail op de hoogte  te worden houden van  
financiële en fiscale ontwikkelingen.   

 
Uw partner geeft toestemming aan De Leeuw & Paludanus Financieel Advies B.V. om door middel van e-mail op de hoogte  te  
worden gehouden van financiële en fiscale ontwikkelingen.  

Ondertekening Klant  

             Bij ondertekening van dit formulier verklaart u dat alle vragen door u zelf zijn beantwoord en naar waarheid en juistheid volledig zijn ingevuld.  
                U heeft kennis genomen van het gegeven advies en de daarbij verstrekte productinformatie. Indien u bepaalde vragen niet heeft beantwoord, dan 
                kan het voorkomen dat achteraf blijkt dat die gegevens wel relevant waren voor het door ons te geven advies. Vanzelfsprekend hebben wij hier dan  
                ook geen rekening mee kunnen houden en voor eventuele financiële schade die daaruit ontstaat aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 

Datum   

Plaats   

Handtekening aanvrager: Handtekening partner: Handtekening adviseur: 

  

 
 
 
 
 

 


