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Formulier Woningverhuur Hypotheek

U wilt een Woningverhuur Hypotheek aanvragen. Daarom hebben wij gegevens van u nodig. Wilt u het formulier 
invullen en ondertekenen? Uw adviseur helpt u er graag mee.

Eigen woning en hypotheek 

Adviseurgegevens

Naam: 

 

Adres: 

 

Plaats:  

Emailadres:  

 

Telefoonnummer: 

Aanvrager

Geslacht:   Man       Vrouw  Geboortedatum:  

Naam en voorletters: 

Telefoonnummer:   E-mailadres:     

 

Aanvraagnummer: 

Gegevens partner

Geslacht:   Man       Vrouw  Geboortedatum:  

Naam en voorletters: 

Telefoonnummer:   E-mailadres:     

 

Aanvraagnummer: 

Eigen woning

Adres: 

 

Postcode:   Woonplaats:    

Eigen woning is een:   huurwoning       koopwoning

Bruto maandlasten: 

Klantenservice

 013 461 20 10

 woonfonds.nl

Post

 postbus 21395

3001 AJ Rotterdam

   @woonfonds

facebook.com/woonfonds
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Recente WOZ waarde

(in geval van koopwoning): 

Restant hoofdsom 

(in geval van koopwoning): 

Te financieren woning

Is er een huurovereenkomst?    Ja        Nee

Startdatum huurovereenkomst? 

Kale huuropbrengsten:     per maand        per jaar

Adres: 

 

Postcode:   Woonplaats:    

Is de woning reeds in uw bezit?    Ja        Nee

Andere verhuurde woning(en)
Bent u in het bezit van woningen die u verhuurd? Dan hebben wij gegevens van u nodig. Wilt u die op het 
formulier invullen?

Verhuur woning 1

Adres: 

 

Postcode:   Woonplaats:    

Recente WOZ waarde: 

Restant hoofdsom: 

Is er een huurovereenkomst?    Ja        Nee

Wat is de startdatum van 

de huurovereenkomst? 

Kale huuropbrengsten:     per maand        per jaar

Lasten van de financiering:     per maand        per jaar

Verhuur woning 2

Adres: 

 

Postcode:   Woonplaats:    

Recente WOZ waarde: 

Restant hoofdsom: 
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Is er een huurovereenkomst?    Ja        Nee

Wat is de startdatum van 

de huurovereenkomst? 

Kale huuropbrengsten:     per maand        per jaar

Lasten van de financiering:     per maand        per jaar

Let op

• U verklaart dat u het risico van de betaalbaarheid van de Woningverhuur Hypotheek bij leegstand of het niet ontvangen van huur geanalyseerd 

heeft. Als u huurcontract(en) korter dan 12 maanden heeft, maakt u een risicoanalyse voor de huurinkomsten hiervan. In de analyse houdt u ook 

rekening met eventueel stijgende maandlasten voor de hypotheek van de eigen woning. U verklaart dat u zich bewust bent van de financiële risico’s 

en u aanvaardt deze.

• Wijzigingen in de huurovereenkomsten kunnen gevolgen hebben voor uw hypotheek. Raadpleeg uw adviseur voor de mogelijke gevolgen.

• De Woningverhuur Hypotheek is in eerste instantie niet bedoeld voor vermogensopbouw. De waarde van het onderpand en de huuropbrengsten 

kunnen fluctueren.

• Een te lage huur heeft negatief effect op de waarde van de woning.

Ondertekening

U heeft kennis genomen van bovenstaande risico’s en het formulier naar waarheid ingevuld.

Datum:       

Naam aanvrager:     

Handtekening:     

Naam partner:     

Handtekening:     

Naam adviseur:     

Handtekening:     

Formulier terugsturen

U stuurt dit ingevulde en getekende formulier terug
• via de upload-mogelijkheid op woonfonds.net
• per post naar:

Woonfonds
Postbus 21395
3001 AJ Rotterdam

Om persoonsgegevens te beschermen, mag u dit formulier niet naar ons mailen.

https://woonfonds.net/uploaden
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Woonfonds en uw persoonsgegevens
Uw gegevens in vertrouwde handen.

Sluit u een hypotheek af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij gebruiken uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Of de gegevens die op

uw identiteitsbewijs staan. Ook kunnen we u vragen om uw inkomensgegevens of een werkgeversverklaring. Of uw bankrekeningnummer voor het

automatisch afschrijven van uw maandlast. We gebruiken ook de waarde van uw huis, de hoogte van uw hypotheek of gegevens over eventuele

betalingsachterstanden. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld 

uw registratie op bij het Bureau Krediet Registratie. Of we vragen gegevens over u op bij het Kadaster of de Kamer van Koophandel. Soms kopen we 

informatie van bedrijven aan wie u toestemming heeft gegeven om gegevens over u te verzamelen en te verkopen.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op www.woonfonds.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen 

verwerking van uw gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl of stuur  

een brief naar:

Achmea B.V.

Privacy manager

Postbus 866

3700 AW Zeist

Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te Den Haag. 

Achmea Bank heeft een bank vergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van 

de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.
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