
 

Persoonsgegevens  0 man  0 vrouw   Partner   0 nvt 0 man  0 vrouw

Achternaam          

Voorletter(s)          

Geboortedatum __ __ ____    __ __ ____

B.S.-nummer* __________   __________

IBAN ____ ____ __________ ____ ____ __________

Werkgever          

Dienstverband   0 tijdelijk  0 vast   0 tijdelijk  0 vast

Uitkering van          

Adresgegevens

Straat         Huisnummer  

Postcode ____ __     Woonplaats  

Telefoonnummer overdag  __________  2e telefoonnummer __________

Gezinssamenstelling

Leeftijd van de inwonende kinderen      

Burgerlijke staat  0 gehuwd  0 samenwonend  0 ongehuwd  0 gescheiden

Inkomsten en uitgaven

Netto loon / uitkering  €  ______ , __ huur €  ______ , __

Netto inkomen partner  €  ______ , __ hypotheek €  ______ , __

huurtoeslag   €  ______ , __ gas / electra / water €  ______ , __

andere inkomsten  €  ______ , __ andere vaste lasten €  ______ , __

totaal   €  ______ , __ totaal €  ______ , __

(a.u.b. bewijsstukken bijvoegen)

Indien u of uw partner nog aflossingsverplichtingen / schulden heeft, kunt u deze hieronder te vermelden:

bij          nog te betalen met € per maand

        €  _____ , __ €  _____ , __

bij        nog te betalen met € per maand

        €  _____ , __ €  _____ , __

bij        nog te betalen met € per maand

        €  _____ , __ €  _____ , __ 

A.u.b. contract / laatste maandafschrift bijvoegen.

Wilt u deze verplichtingen uit het nu aangevraagde krediet laten aflossen?  0 ja  0 nee

Zo ja, dan machtigt u hierbij DWI uitdrukkelijk om de hiertoe benodigde informatie in te winnen.

Aanvraag  
persoonlijke lening

* Burgerservicenummer 0 Aankruisen wat van toepassing is0313 DWI F. 175 1

Aanvraagnummer

N   L N   L



Gevraagde krediet

aangevraagde kredietbedrag €  _____ , __  gewenste looptijd in maanden  __  Maanden

aflossing per maand  €  _____ , __

Het restant van uw huidige krediet wordt op het nieuwe krediet in mindering gebracht.

Toelichting / doel van het krediet:

 

 

 

De afhandeling is geheel schriftelijk. Nadat DWI de ondertekende stukken heeft ontvangen, wordt het netto kredietbedrag op uw 
bankrekening overgemaakt.
De terugbetaling geschiedt door periodieke overschrijving of storting op IBAN-nummer NL92 INGB 0000 3083 76

Meesturen met deze aanvraag

0 Originele laatste inkomensbewijs
0 Kopie van uw (beider) legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
0 Eventueel contract of laatste maandafschrift over te nemen aflossingsverplichtingen

Verklaring

Ik (en indien van toepassing mijn partner) verklaar (verklaren) kennis te hebben genomen van de bijgaande algemene voorwaar-
den bij kredietaanvragen en kredietverlening en de gestelde vragen naar waarheid te hebben beantwoord. Tevens gaat/gaan 
ondergetekende(n) ermee akkoord dat het Bureau Kredietregistratie in Tiel wordt geraadpleegd. Dit formulier blijft eigendom van 
de Gemeentelijke kredietbank Amsterdam. Gegevens worden opgenomen in het persoonsregister van DWI.

De gemeente zal uw gegevens bewaren en kan uw gegevens controleren bij andere overheidsinstanties. 
Als u dit formulier ondertekent, geeft u aan, dat u daarmee akkoord gaat.

Datum verzending __ __ ____

Handtekening aanvrager         Handtekening partner   

Stuur het formulier volledig ingevuld en ondertekend met de gevraagde bewijsstukken in bijgevoegde antwoordenvelop terug naar: 

Dienst Werk en Inkomen
Team Gemeentelijke Kredietbank 
Postbus 11635
1001 GP Amsterdam

Ruimte voor notities voor de medewerker van de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam

datum a-code bedrag aantal aflossing te verrekenen krediet paraaf

OZ DB

Ruimte voor een datumstempel ontvangst

0 Aankruisen wat van toepassing is2 0313 DWI F. 175 

Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam is een onderdeel van de Dienst Werk en Inkomen


